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ŽUPANIJA

- akti  Poglavarstva: 101.

100.

Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  
o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  
održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo

RJEŠENJE

o  razrješenju  predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Zavoda  za  javno  zdravstvo  

Brodsko-posavske  županije

I.

Dužnosti  predsjednika  i  člana  Upravnog  
vijeća  Zavoda  za  javno  zdravstvo  Brodsko-
posavske  županije,  s  nadnevkom  20.  srpnja  
2005.  godine,  razrješuju  se:

1. Lidija  Tomičević,dr.med.,  predsjednica
2. Berka  Mujčin-Miletić,dr.med,  član
3. Davor  Špoljarić,dipl.ing.,  član

II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  022-05/05-01/63
Urbroj:  2178/1-02/05-1
Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.

   Župan
               Šimo  Đurđević,prof., v.r.

Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  
o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  
održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo

RJEŠENJE

o  imenovanju  predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Zavoda  za  javno  zdravstvo  

Brodsko-posavske  županije

I.

Za  predsjednika  i  članove  Upravnog  
vijeća  Zavoda  za  javno  zdravstvo  Brodsko-
posavske  županije,  s  nadnevkom  21.  srpnja  
2005.  godine,  imenuju  se:

1. Dragutin  Bitunjac,dr.med.,  predsjednik
2. Zvonimir  Šimunović,prof.,  član
3. Dragica  Alerić,  član.

II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  022-05/05-01/74
Urbroj:  2178/1-02/05-1
Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.

   Župan
               Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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102. 103.

Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  
o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  
održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  predsjednika  i  članova  o  imenovanju  predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Opće  bolnice  Upravnog  vijeća  Opće  bolnice

"Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod "Dr.  Josip  Benčević"  Slavonski  Brod

I. I.

Dužnosti  predsjednika  i  člana  Upravnog  Za  predsjednika  i  članove  Upravnog 
vijeća  Opće  bolnice  "Dr.  Josip  Benčević",  s  vijeća  Opće  bolnice  "Dr.  Josip  Benčević"  
nadnevkom  20.  srpnja  2005.  godine,  razrješuju  Slavonski  Brod,  s  nadnevkom  21.   srpnja  2005.  
se: godine,  imenuju  se:

1. Zvjezdana  Grčević-Ćurković,dr.med.,  1. Vladimir  Jerković,dr.med.,  predsjednik
predsjednica 2. Milan  Bitunjac,dr.med.,  član

2. Franjo  Pesić,  član 3. Ninoslav  Ljubičić,dr.med.,  član.
3. Ivan  Jukić,  član.

II.
II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  022-05/05-01/73

Klasa  :  022-05/05-01/64 Urbroj:  2178/1-02/05-1
Urbroj:  2178/1-02/05-1 Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.
Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.

   Župan
   Župan                Šimo  Đurđević,prof., v.r.

               Šimo  Đurđević,prof., v.r.



104. 105.

Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  
o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  
održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  predsjednika  i  članova  o  imenovanju  predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Upravnog  vijeća

Opće  bolnice  Nova  Gradiška Opće  bolnice  Nova  Gradiška

I. I.

Dužnosti  predsjednika  i  člana  Upravnog  Za  predsjednika  i  članove  Upravnog 
vijeća  Opće  bolnice  Nova  Gradiška,  s  vijeća  Opće  bolnice  Nova  Gradiška,  s  
nadnevkom  20.  srpnja  2005.  godine,  razrješuju  nadnevkom  21.  srpnja  2005.  godine,  imenuju  se:
se:

1. Anica  Petrišić  Piškulić,dipl.oec,  
1. Stanislav  Pajdić,dipl.ing.,  predsjednik predsjednica
2. Ivan  Višić,dipl.ing.,  član 2. Branko  Medunić,dipl.soc.radnik,  član
3. Zdravko  Konjić,prof,  član. 3. Boris  Lovrić,dr.med.,  član.

II.
II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  022-05/05-01/72

Klasa  :  022-05/05-01/65 Urbroj:  2178/1-02/05-1
Urbroj:  2178/1-02/05-1 Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.
Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.

   Župan
   Župan                Šimo  Đurđević,prof., v.r.

               Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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106. 107.

Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  
o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  
održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  predsjednika  i  članova  o  imenovanju  predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Upravnog   vijeća

Doma  zdravlja  Slavonski  Brod Doma  zdravlja  Slavonski  Brod

I. I.

Dužnosti  predsjednika  i  člana  Upravnog  Za  predsjednika  i  članove  Upravnog 
vijeća   Doma  zdravlja  Slavonski  Brod,  s  vijeća  Doma  zdravlja  Slavonski  Brod,  s  
nadnevkom  20.  srpnja  2005.  godine,  razrješuju  nadnevkom  21.  srpnja  2005.  godine,  imenuju  se:
se:

1. Sonja  Padovan  Janković,dr.med.,  
1. Boro  Grubišić,dr.med.,  predsjednik predsjednica
2. Marko  Pavić,dipl.iur.,  član 2. Tomislav  Vlajnić,dr.med.,  član
3. Marino  Hanih,dr.med.,  član. 3. Boro  Grubišić,dr.med.,  član

II. II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  022-05/05-01/66 Klasa  :  022-05/05-01/71
Urbroj:  2178/1-02/05-1 Urbroj:  2178/1-02/05-1
Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005. Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.

   Župan    Župan
               Šimo  Đurđević,prof., v.r.                Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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108. 109.

Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  
o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  
održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  predsjednika  i  članova  o  imenovanju  predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Doma  zdravlja Upravnog  vijeća  Doma  zdravlja

"Dr.  Andrija  Štampar"  Nova  Gradiška "Dr.  Andrija  Štampar"  Nova  Gradiška

I. I.

Dužnosti  predsjednika  i  člana  Upravnog  Za  predsjednika  i  članove  Upravnog 
vijeća  Doma  zdravlja  "Dr.  Andrija  Štampar"  vijeća  Doma  zdravlja  "Dr.  Andrija  Štampar"  
Nova  Gradiška,  s  nadnevkom  20.  srpnja  2005.  Nova  Gradiška,  s  nadnevkom  21.  srpnja  2005.  
godine,  razrješuju  se: godine,  imenuju  se:

1. Stjepan  Erpačić,dr.med.,  predsjednik 1. Davorin  Slišurić,dipl.iur.,  predsjednik
2. Milena  Vukomanović,dipl.soc.radnik,  član 2. Zlatko  Aga,  član
3. Davor  Vlaović,dipl.ing.,  član. 3. Štefanija  Mihić  Ivošević,mr.ph.,  član.

II. II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  022-05/05-01/67 Klasa  :  022-05/05-01/70
Urbroj:  2178/1-02/05-1 Urbroj:  2178/1-02/05-1
Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005. Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.

   Župan    Župan
               Šimo  Đurđević,prof., v.r.                Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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110. 111.

Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  Na  temelju  članka  53.  stavak  5.  Zakona  
o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  o  zdravstvenoj zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  
121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  121/03)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  županije"  br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  
Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  Županijsko  poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  
održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo održanoj  20.  srpnja  2005.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  predsjednika  i  članova  o  imenovanju  predsjednika  i  članova  
Upravnog  vijeća  Upravnog  vijeća

Ljekarne  Slavonski  Brod Ljekarne  Slavonski  Brod

I. I.

Dužnosti  predsjednika  i  člana  Upravnog  Za  predsjednika  i  članove  Upravnog 
vijeća  Ljekarne  Slavonski  Brod,  s  nadnevkom  vijeća  Ljekarne  Slavonski  Brod,  s  nadnevkom  
20.  srpnja  2005.  godine,  razrješuju  se: 21.  srpnja  2005.  godine,  imenuju  se:

1. prof.dr.sc.  Davorin  Đanić,dr.med., 1. Suzana  Bilić  Vardić,prof.,  predsjednica
predsjednik 2. Boris  Hrečkovski,dr.med.,  član

2. Vjekoslava  Vuković-Mihuljec,dr.med., 3. Ivan  Radišić,dr.med.,  član.
član

3. Josip  Čeović,dr.med.,  član
II.

II. Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Klasa  :  022-05/05-01/69

Urbroj:  2178/1-02/05-1
Klasa  :  022-05/05-01/68 Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.
Urbroj:  2178/1-02/05-1
Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.    Župan

               Šimo  Đurđević,prof., v.r.
   Župan

               Šimo  Đurđević,prof., v.r.
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112. 9. Davorin  Piha,dipl . ing. ,   vodi te l j   
Vodnogospodarske  ispostave  "Brodska  
Posavina"  Slavonski  Brod,  član

Na  temelju  članka  8.  Pravilnika  o  ustroju  10. K r s t o   S l o b o d n j a k ,   v o d i t e l j   
i  uporabi  postrojbi,  službi  i  tijela  za  upravljanje  i  Vodnogospodarske  ispostave  Nova  
vođenje  postrojbi,  te  drugih  oblika  organiziranja  Gradiška,  član
civilne  zaštite  ("Narodne  novine"  br.  31/95.)  i  11. Mladen  Krištof,  načelnik  Odjela  
članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Područnog  ureda  Zaštite  i  spašavanja  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  Slavonski  Brod,  član
br.  11/01. - pročišćeni  tekst  i  4/03.),  Županijsko  12. Mr.sc.  Zoran  Jukić,dr.med.,  ravnatelj  
poglavarstvo  je  na  3.  sjednici  održanoj  20.  Opće  bolnice  Nova  Gradiška,  član
srpnja  2005.  godine,  donijelo 13. Branko  Penić,  direktor  Posavske  Hrvatske 

d.o.o.,  član
RJEŠENJE 14. Stjepan  Županić,dipl.ing.,  zapovjednik  

Vatrogasne  zajednice  Brodsko-posavske  
o  imenovanju  županije.

Stožera  civilne  zaštite

II.
I.

Donošenjem  ovog  Rješenja  prestaje  
U  Stožer  civilne  zaštite  imenuju  se: vrijediti  članak  I.  Odluke  o  izmjeni  i  dopuni  

Odluke  o  osnivanju  Stožera  Civilne  zaštite  
1. Šimo  Đurđević,prof.,  župan,  predsjednik ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  
2. Zvonimir  Laslo,dipl.ing.,  zamjenik  br.  16/02.).

župana,  zamjenik  predsjednika
3. Suzana  Bilić  Vardić,prof.,  zamjenica  

župana,  zamjenica  predsjednika III.
4. prof.dr.sc.  Davorin  Đanić,dr.med.,  

ravnatelj  Opće  bolnice  "Dr.  Josip  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Benčević"  Slavonski  Brod,  član donošenja  i  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

5. Marica  Tonkić  Vuksan,  dr.med.,  Brodsko-posavske  županije".
ravnateljica  Doma  zdravlja  Slavonski  
Brod,  član Klasa  :  022-05/05-01/62

6. Mihael  Lešić,  načelnik  Uprave  za  Urbroj:  2178/1-02/05-1
obranu,  član Slav.  Brod,  20.  srpnja  2005.

7. Marija  Azapović, dipl.defektolog,  
ravnateljica  Centra  za  socijalnu  skrb     Župan
Slavonski  Brod,  član                Šimo  Đurđević,prof., v.r.

8. Branko  Medunić,dipl.soc.radnik,  ravnatelj  
Centra  za  socijalnu  skrb  Nova  Gradiška,  
član
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- akti  Vijeća: B. Raspoloživih  sredstava  iz  prethodnih  
godina  
(Višak/Manjak  prihoda  i  rezerviranja)

61.
Višak  prihoda / manjak  prihoda
iz  prethodnih  godina -4.625.110,00 kn

Temeljem  članka  124.  Zakona  o  
proračunu  ("Narodne  novine  Republike  
Hrvatske"  broj:  96/03.)  i  članka  35.  Statuta  C. Račun  zaduživanja / Financiranja
grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  Primici  od  financijske  
vijeće  na  svojoj  5.  sjednici,  održanoj  26.  srpnja  imovine  i  zaduživanja 17.473.128,00 kn
2005.  godine,  donosi

Izdaci  za  financijsku
GODIŠNJI  OBRAČUN imovinu  i  otplate  zajmova   2.496.888,00 kn

Proračuna  grada  Slavonskog  Broda Netto  zaduživanje/
za  2004.  godinu financiranje 14.976.240,00 kn

Višak/Manjak + raspoloživa
Članak  1. sredstva  iz  prethodnih  godina

+Netto  zaduživanje
Godišnji  obračun  Proračuna  grada  /Financiranje -2.871.037,00 kn

Slavonskog  Broda  za  2004.  godinu  sastoji  se  od:

A. Računa  prihoda  i  rashoda Članak  2.

Prihodi  poslovanja 90.184.391,00 kn Proračun  grada  Slavonskog  Broda  za  
Prihodi  od  prodaje 2004.  godinu  donijelo  je  Gradsko  vijeće  na  
nefinancijske  imovine 11.986.083,00 kn svojoj  30.  sjednici  održanoj  22.  prosinca  2003.  

godine  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Rashodi  poslovanja 92.125.097,00 kn županije"  br.  19/03.).  Proračunski  prihodi  i  
Rashodi  za primici,  te  rashodi  i  izdaci  Proračuna  planirani  
nefinancijsku  imovinu 23.267.543,00 kn su  u  iznosu  od  120.931.751,00 kn.

Razlika - Višak / Manjak -13.222.166,00 kn

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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Odlukom  o  izmjenama  i  dopunama  2003.  godine  u  iznosu  od  4.625.110,00 kune).
Proračuna  grada  Slavonskog  Broda  za  2004.  
godinu  koju  je  donijelo  Gradsko  vijeće  18.  lipnja  
2004.  godine  proračunski  prihodi  i  primici,  te  Članak  5.
rashodi  i  izdaci  planirani  su  u  ukupnom  iznosu  
od  130.393.456,00 kn. Manjak  prihoda  poslovanja  nad  

rashodima  poslovanja  iznosi  1.940.706,00 kuna  i  
Odlukom  o   izmjenama  i  dopunama  bit  će  pokriven  iz  viška  primitaka  od  financijske  

Proračuna  grada  Slavonskog  Broda  za  2004.  imovine  i  zaduživanja.
godinu  koju  je  donijelo  Gradsko  vijeće  9.  srpnja  
2004.  godine,  planirana  sredstva  u  ukupnom  
iznosu  nisu  promijenjena. Članak  6.

Odlukom  o  izmjenama  i  dopunama  Manjak  prihoda  od  prodaje  nefinancijske  
Proračuna  grada  Slavonskog  Broda  za  2004.  imovine  nad  rashodima  za  nabavu  nefinancijske  
godinu  koju  je  donijelo  Gradsko  vijeće  26.  imovine  iznosi  11.281.460,00 kuna,  i  bit  će  
studenog  2004.  godine  proračunski  prihodi  i  pokriven  iz  viška  primitaka  od  financijske  
primici,  te  rashodi  i  izdaci  planirani  su  u  imovine  i  zaduživanja.
ukupnom  iznosu  od  128.691.443,00 kn.

Članak  7.
Članak  3.

Višak  primitaka  od  financijske  imovine  i  
Sukladno  članku  38.  Zakona  o  proračunu  zaduživanja  u  iznosu  od  14.976.240,00 kuna  

gradonačelnik  je  31.  prosinca  2004.  god.  donio  koristit  će  se  za  pokriće  manjka  prihoda  
Odluku  o  preraspodjeli  sredstava  Proračuna  poslovanja  i  manjka  prihoda  od  prodaje  
grada  Slavonskog  Broda  za  2004.  god.  između  nefinancijske  imovine,  te  za  djelomično  pokriće  
pojedinih  stavaka  rashoda  i  izdataka  (povećanje,  manjka  prihoda  i  primitaka  ostvarenog  2003.  
odnosno  smanjenje  pojedinih  pozicija  ne  većih  god.
od  5%  od  sredstava  utvrđenih  na  stavkama  koje  
su  umanjene)  u  ukupnom  iznosu  od  1.449.801,00 
kuna. Članak  8.

Sukladno  članku  74.  Zakona  o  proračunu  
Članak  4. sredstva  dobivena  prodajom  nefinancijske  

imovine  u  ukupnom  iznosu  od  11.986.083,00 
Ostvarenje  proračuna  grada  Slavonskog  kuna  koristila  su  se  samo  za  nabavu  

Broda  za  2004.  godinu  bilo  je  kako  slijedi: nefinancijske  imovine  grada  Slavonskog  Broda.

Ukupni  prihodi  i  primici  ostvareni  su  u  
svoti  od  115.018.491,00 kuna  što  čini  89,38%  od  Članak  9.
godišnjeg  plana.

Izvješće  o  izvršenju  Proračuna  grada  
Ukupni  rashodi  i  izdaci  ostvareni  su  u  Slavonskog  Broda  za  2004.  godinu  sastavni  je  

svoti  od  117.889.528,00 kuna,  što  čini  91,61%  od  dio  Godišnjeg  obračuna  Proračuna  grada  
godišnjeg  plana. Slavonskog  Broda  za  2004.  godinu.

Za  2004.  godinu  utvrđen  je  manjak  
prihoda  i  primitaka  u  iznosu  od  2.871.037,00  
kune  (uključujući  i  manjak  prihoda  i  primitaka  iz  
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Članak  10. Članak  2.

Godišnji  obračun  Proračuna  grada  Manjak  prihoda  i  primitaka  pokrit  će  se  
Slavonskog  Broda  za  2004.  godinu  stupa  na  iz  prihoda  Proračuna  grada  Slavonskog  Broda  za  
snagu  danom  donošenja  i  bit  će  objavljen  u  2005.  godinu,  kako  slijedi:
"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  
županije". - Kapitalne  pomoći  od 

Hrvatskih  cesta  za
GRADSKO  VIJEĆE kolektor  u  iznosu 2.871.037,00 kuna

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-03/05-01/110 Članak  3.
Urbroj:  2178/01-07-05-02
Slavonski  Brod,  26.  srpnja  2005. Prihodi  Proračuna  grada  Slavonskog  

Broda  za  2005.  godinu  za  pokriće  manjka  
        Predsjednik prihoda  Proračuna  za  2004.  godinu  planirani  su  
    Gradskog  vijeća u  Proračunu  grada  Slavonskog  Broda  za  2005.  

       Vladimir  Jerković,dr.med., v.r. godinu.

Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
62. donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Temeljem  članka  124.  Zakona  o  
proračunu  ("Narodne  novine  Republike  
Hrvatske",  broj  96/03.)  i  članka  74.a.  Pravilnika  
o  proračunskom  računovodstvu  i  računskom  
planu  ("Narodne  novine  Republike  Hrvatske"  br.  
119/01.,  74/02.  i  3/04.,)  i  članka  35.  Statuta  
grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  
vijeće  na  svojoj  5.  sjednici,  održanoj  26.  srpnja  
2005.  godine,  donosi

ODLUKU

o  pokriću  manjka  prihoda  i  primitaka
Proračuna  grada  Slavonskog  Broda  

za  2004.  godinu

Članak  1.

Godišnjim  obračunom  Proračuna  grada  
Slavonskog  Broda  za  2004.  godinu  utvrđen  je  
manjak  prihoda  i  primitaka  u  iznosu  od  
2.871.037,00 kuna.

GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-03/05-01/111
Urbroj:  2178/01-07-05-02
Slavonski  Brod,  26.  srpnja  2005.

        Predsjednik
    Gradskog  vijeća

       Vladimir  Jerković,dr.med., v.r.
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63. Točka  2.

Odredbom  članka  56.  stavak  7.  (za  zone  
Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  S2)  određena  je  mogućnost  odstupanja  

Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- od  propisane  udaljenosti  od  susjednih  
posavske  županije",  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  međa  kod  rekonstrukcije  zgrada  u  
grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  5.  sjednici,  izgrađenoj  strukturi.
održanoj  26.  srpnja  2005.  godine,  donijelo

* Za  ostale  zone  nije  uočena  ta  mogućnost.
ZAKLJUČAK

o  davanju   vjerodostojnog  tumačenja Točka  3.
odredbi  za   provođenje  GUP-a  

grada  Slavonskog  Broda odredbom  članka  50.  i  56.  stavak  2.  (za  
zone  S1  i  S2)  određeno  je d a  se  bruto  
građevnu  površinu  ne  uračunava  površina  

1. Ured  državne  uprave  u  Brodsko- pomoćnih  zgrada,  ako  se  grade  na  istoj  
posavskoj  županiji,  Služba  za  prostorno  građevnoj  čestici.
uređenje,  zaštitu  okoliša,  graditeljstvo  i  
imovinsko-pravne  poslove  uputila  je  * Odredbom  članka  63.  stavak  2.  (za  zone  
Gradskom  vijeću  grada  Slavonskog  S1  i  S2)  određeno  je  da  se  bruto  
Broda  dopis  kojim  se  traži  vjerodostojno  površine  pomoćnih  i  gospodarskih  
tumačenje  provedbenih  odredbi  GUP-a  građevina  uračunavaju  u  bruto  površinu  
grada  Slavonskog  Broda,  i  to  kako  stambene  zgrade  na  čestici.  Prema  
slijedi: odredbi  iz  članka  6.  stavak  2.  u  bruto  

površinu  ne  uračunava  se  etaža  podruma,  
kod  određivanja  postotka  za  poslovne  

Točka  1. prostore  u  zgradi.  Isto  je  od  značaja,  
između  ostalog,  radi  ispravne  primjene  

Odredbom  članka  58.  stavak  6.  (za  zone  članka  56.  stavak  3.  istog  Plana.
S2)  određeno  je  da  se  odredba  koja  
određuje  najmanje  površine  građevne  
čestice,  ne  odnosi  na  postojeće  Točka  4.
građevinske  čestice  s  manjim  
površinama,  koje  su  nastale  na  temelju  Tko  je  dužan  ishoditi  "akt  uređenja  
do  sada  važećih  prostorno-planskih  prostora"  za  javno  prometnu  površinu  iz  
dokumenata. članka  37.  stavak  2.  i  3.  navedenog  

Plana?
* Odredbom  članka  51.  stavak  6.  (za  zone  

S1),  određeno  je  slično,  ali   za  građevne  
čestice  koje  su  nastale  prema  vežećim  Točka  5.
DPU-a  ili  PUP-u,  uz  postojeći  akt  
uređenja   Odredbom  članka  8.  stavak  3.  određeno  
(pretpostavljeno  Izvod  iz  tog  Plana) je  da  se  u  predjelima  pretežito  stambene  

namjene  (M1)  primjenjuju  odredbe  o  
* Da  li  se  mogu  izdavati  lokacijske  uvjetima  i  načinu  gradnje  individualnih  

dozvole  za  građevne  čestice  s  manjim  zgrada  (S2),  viših  i  visokih  zgrada  (S3).
dimenzijama  koje  su  formirane  po  
prijašnjim  planovima? * Kada  se  trebaju  primjenjivati  odredbe  za  

S2,  a  kada  za  S3?
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Točka  6. površine  i  dimenzija  manjih  od  
propisanih  odredbama  ovog  Plana,  ali  ne  

Odredbom  članka  38.  određena  je  na  građevnim  česticama  površine  manje  
mogućnost  uređenja  parkirališta  na  od  240m2.  Ova  se  iznimka  ne  odnosi  na  
susjednim  ili  nasuprotnim  česticama  za  područje  sjeverno  od  ulice  Kerdeni  i  
potrebe  ugostiteljskih  sadržaja. Vinogorske  ulice  (područje  Brodskog  

Vinogorja,  Podvinja,  Brodskog  Varoša)".
* Da  li  je  isto  tako  moguće  i  za  druge  

poslovne  sadržaje  (osim  ugostiteljskih),  Vjerodostojno  tumačenje:
odnosno  za  potrebe  stanara?

Članak  51.,  stavak  6.  u  zoni  S1  se  mogu  
* Da  li  se  parkiralište  za  potrebe  stanara  graditi  zgrade  na  parcelama  manjih  

stambeno-poslovne  građevine  može  površina  od  površina  za  tu  vrstu  zgrada  
osigurati  na  susjednoj  čestici  koja  se  propisanih  Odredbama  za  provođenje  
nalazi  u  drugoj  zoni  (npr.  društvenoj)  i  GUP-a  grada  Slavonskog  Broda  sukladno  
pod  kojim  uvjetima? važećem  UPU,  DPU,  DUP  ili  PUP-u,  ali  

ne  na  građevnim  česticama  površine  
2. Analizirajući  podneseni  dopis  Ureda  manje  od  240m2.

državne  uprave  Brodsko-posavske  
županije  iz  prethodne  točke,  Gradsko  
poglavarstvo  je  u  pismenom  obliku  ZONA  S2
zatražilo  i  dobilo  mišljenje  izrađivača  
GUP-a,  Arhitektonskog  fakulteta  u  Članak  58.,  stavak  6.  izvornog  teksta  
Zagrebu  u  smislu  postavljenih  upita, a  o  GUP-a  glasi:
čemu  se  također  očitovao  i  Upravni  odjel  
za  graditeljstvo  i  prostorno  uređenje  "Ova  Odredba  se  ne  odnosi  na  postojeće  
grada  Slavonskog  Broda. građevne  čestice  s  manjim  površinama  

od  prethodno  propisanih,  a  nastale  na  
Gradsko  vijeće  u  smislu  članka  93.  temelju  do  sada  važećih  prostorno  
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  daje  planskih  dokumenata  uz  uvjet  da  se  
slijedeće  vjerodostojno  tumačenje  odredbi  primjene  odredbe  o  izgrađenosti  
za  provođenje  GUP-a  grada  Slavonskog  građevne  čestice  ovih  odredbi".
Broda,  donesenog  na  Gradskom  vijeću ,  
18.  veljače  2005.  godine. Vjerodostojno  tumačenje:

Članak  58.,  stavak  6.  u  zoni  S2  se  mogu  
Točka  1.  upita: graditi  zgrade  na  parcelama  manjih  
ZONA  S1 površina  od  površina  za  tu  vrstu  zgrada  

propisanih  Odredbama  za  provođenje  
Članak  51.,  stavak  6.  izvornog  teksta  GUP-a  grada  Slavonskog  Broda  sukladno  
GUP-a  glasi: važećem  UPU,  DPU,  DUP  ili  PUPO-u,  

uz  obvezni" ...  uvjet  da  se  primjene  
"Iznimno  se  može  graditi  zgrada  odredbe  o  izgrađenosti  građevne  čestice  
predložene  namjene  i  na  postojećoj  ovih  odredbi."
građevnoj  čestici  nastaloj  prema  važećem  
Detaljnom  planu  uređenja  ili  važećem  Izdavanje  akta  uređenja  prostora  moguće  
Provedbenom  urbanističkom  planu  do  je  na  temelju  važećih  planova.
donošenja  njihovih  izmjena  i  dopuna,  i  
to  ako  ima  važeći  akt  uređenja  prostora  i  
ako  se  nalazi  na  građevnoj  čestici  
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Točka  2.  upita: posebnim  zakonima  i  propisima  
donesenim  na  temelju  tih  zakona  može  

Članak  56.,  stavak  7.  izvornog  teksta  se  izdati,  ukoliko  je  do  građevne  čestice  
GUP-a  glasi: osiguran  pristup  na  način  iz  točke  1.,  

članka  31.  poglavlja  5.1.1.  ovog  Plana.  
"Individualne  zgrade  u  slučaju  kada  se  Javnom  uređenom  prometnom  površinom  
grade  kao  interpolacije  (u  već  izgrađenoj  ne  smatra  se  poljoprivredno  poljski  put  
strukturi)  mogu  biti  iznimno  i  na  prikazan  na  katastarskoj  podlozi  Plana  u  
udaljenosti  manjoj  od  3,00 metra  od  postojećem  stanju.  Da  bi  takav  put  
međe  susjedne  čestice,  ali  ne  na  manjoj  postao  javna  površina  za  isti  je  potrebno  
udaljenosti  od  1  metra. prethodno  ishoditi  akt  uređenja  prostora  
Kod  rekonstrukcije  zgrada  u  izgrađenoj  kojom  će  se  odrediti  širina  kolnika,  
strukturi  gradnja  zgrade  na  manjoj  nogostupa,  biciklističkih  staza  i  zelenila,  
udaljenosti  od  3  metra  od  međe  čestice  širina  koridora  ulice  te  način  uređenja  i  
(prema  susjednim  građevnim  česticama)  polaganja  prateće  infrastrukture.
dozvoljava  se  isključivo  uz  uvjet  da  se  
zgradama  na  tim  susjednim  česticama  na  (3)  Akt  uređenja  prostora  za  građenje  
bilo  koji  način  ne  narušava  kvaliteta  pojedinačne  zgrade može  se  izdati  što  je  
korištenja  (osvjetljenja,  zračenja,  izdan  akt  uređenja  prostora  za  javno  
sigurnosti  i  pristupa),  te  da  se  svim  prometnu  površinu
zgradama  osigura  požarni  prilaz".

Vjerodostojno  tumačenje:
Vjerodostojno  tumačenje:

Zahtjev  podnosi  vlasnik  javne  prometne  
Ovaj  stav  se  odnosi  na  interpolacije  u  površine  (Županija,  grad  i  dr.).
stambenoj  zoni  S2.

ZAKLJUČAK  Točke  2.  upita: Točke  5.  upita

Za  ostale  stambene  zone  nije  ostavljena  Članak  8.,  stavak  3.  izvornog  teksta  
ta  mogućnost. GUP-a  glasi:

"U  predjelima  pretežito  stambene  
Točka  3.  upita: namjene  (M1)  primjenjuju  se  odredbe  o  

uvjetima  i  načinu  gradnje  individualnih  
Prijedlog  za  vjerodostojno  tumačenje  zgrada  (S2),  viših  i  visokih  zgrada  "S3)".
upita  iz  točke  3.  Ureda  državne  uprave,  
ovo  Poglavarstvo  će  dati  Gradskom  Vjerodostojno  tumačenje:
vijeću  kada  se  dobije  cjelovito  i  
dopunjeno  mišljenje  i  stav  po  ovom  U  predjelima  pretežito  stambene  namjene  
upitu  Izrađivača  Plana  i  nadležnog  (M1)  primjenjuju  se  odredbe  o  uvjetima  i  
ministarstva. načinu  gradnje  individualnih  zgrada  (S2)  

za  sve  zgrade  osim  kada  se  UPU  ili  
DPU  planira  građenje  viših  i / ili  visokih  

Točka  4.  upita: zgrada  (S3).

Članak  37.,  stavak  2.  i  3.  izvornog  teksta  ZAKLJUČAK  Točke  5.  upita:
GUP-a  glasi:

U  zoni  M1  primjenjuju  se  uvjeti  za  
"(2)  Akt  ostvarenja  prava  gradnje  prema  građenje  individualnih  zgrada  (S2).
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U  slučaju  kada  se   u  zonui  M1  izradi  s a d r ž a j e   ( i z u z e v   p o s l o v n i h  -  
UPU  ili  DPU  tim  planovima  mogu  se  ugostiteljskih).  Ova  iznimka  napravljena  
predvidjeti  i  uvjeti  za  građenje  viših  i  je  u  pravilu  za  potrebe  prenamjene  
visokih  zgrada  (S3). postojeće  gradnje  ("...  planira  urediti  

poslovni - ugostiteljski  sadržaj..."),  a  ne  
za  potrebe  nove  gradnje.

Točka  6.  upita:

Članak  38.,m  stavak  3.  izvornog  teksta  ZAKLJUČAK  Točke  6.  upita:
GUP-a  glasi:

Za  potrebe  poslovne  građevine - 
"U  slučaju  da  se  na  nekoj  građevnoj  ugostiteljstva  može  se  parkiranje  vozila  
čestici  planira  izgraditi  poslovni,  urediti  predvidjeti  na  susjednoj  čestici.
ugostiteljski  sadržaj  (restoran,  caffe,  
pizzeria  i  slično)  obvezno  treba  na  samoj  Parkiralište  za  sve  zgrade  treba  
čestici  urediti  parkiralište  za  osobna  predvidjeti  u  pravilu  na  vlastitim  
vozila  posjetitelja.  Ako  to  nije  moguće  česticama,  te  sukladno  UPU  ili  DPU.
tada  se  parkiralište  može  izvesti  na  
susjednoj  čestici  ili  na  nasuprot  čestici  s  GRADSKO  VIJEĆE
druge  strane  prometnice  uz  uvjet  da  je  to  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
sukladno  namjeni  prostora  određenoj  
ovim  Planom.  U  slučaju  da  se  radi  o  Klasa  :  021-03/05-01/114
susjednoj  čestici  treba  izvesti  izravnu  Urbroj:  2178/01-07-05-01
pješačku  vezu  parkirališta  i  građevne  Slavonski  Brod,  26.  srpnja  2005.
čestice  na  kojoj  se  nalazi  ugostiteljski  
sadržaj".         Predsjednik

    Gradskog  vijeća
Vjerodostojno  tumačenje:        Vladimir  Jerković,dr.med., v.r.

Nije  dozvoljeno  predvidjeti  način  
parkiranja  izvan  parcele  za  druge  

Izdaje  Stručna  služba.   Odgovorni  urednik  Slavica  Bešlić,  dipl.  pravnik,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV,   telefon
216-111,  kućni  36.  List  izlazi  po  potrebi.  Narudžbe  slati - Stručna  služba  Brodsko-posavske  županije  Slavonski  Brod
- Žiro-račun  kod  Zavoda  za  platni  promet  Slavonski  Brod  34300-637-1557.  Tisak  »POSAVSKA  HRVATSKA«  d.o.o.,
Trg  Pobjede  7/I,  Slavonski  Brod.   Mišljenjem  Ministarstva  kulture,  Klasa  612-10/95-01/242,  Ur.  broj:  532-03-1-95-01
»Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije«  oslobođa  se   poreza  na  promet   temeljem  članka  18.  točke  13.  stavka
2.  Zakona  o  porezu  na  promet  proizvoda  i  usluga.
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