
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA 

• GRAD SLAVONSKI BROD 

Upravni odjel za gospodarstvo 
KLASA: 372-01/14-01/11 
URBROJ: 2178/01-05-14-05 
Slavonski Brod, 3. travnja 2014 godine 

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 
ovdje-

PREDMET: Prijedlog izmjene i dopune Odluke o utvrđenju 
poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada 
od interesa za lokalnu samoupravu 

- dostavlja se -

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog izmjene i dopune Odluke o utvrđenju 

poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada od interesa za lokalnu samoupravu. 

Obradila: /~ 
Jadranka Brezn~lpl.iur. 

U privitku: 
-kao u tekstu-

Dostaviti: 
l. Naslovu 
2. Pismohrana 

PROČELNICA: 

;LM'11:'· 



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine RH" br. 33/01; 60/01; 106/03; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 
144/12; 19/13.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ( Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije br. 6/09; 13/10 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br 4/12; 5/12; 
6/13) Gradsko vijeće je na svojoj __ sjednici, održanoj 20 I 4 godine donijelo: 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđenju poslovnog i drugog prostora 
u vlasništvu Grada od interesa za lokalnu samoupravu 

Članak l. 

U članku 3. stavak l. Odluke o utvrđenju poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada 
od interesa za lokalnu samoupravu ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj: 5/99; 
5/00; 1101; 6/02; 14/02; 8/03; 16/03; 9/04; 22/05; 21107; 10/08; 15/08; 8/09 i Službeni glasnik 
grada Slavonskog Broda broj: 1111; 2/11; 2/13; 9/13 ), dodaje se točka 27. koja glasi: 

Poslovni prostor, na adresi Trg pobjede 7, ukupne površine 444,16 m2 

Članak3 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku grada 
Slavonskog Broda". 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADASLAVONSKOGBRODA 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Davor Gruber,mag.pharrn. 



Obrazloženje 

Na adresi Trg pobjede 7, u zakupu poslovnog prostora, nalazi se Općinsko državno 
odvjetništvo, temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora KLASA: 372-01112-01/10; 
URBROJ:2178/0l-05-12-03; od 7.lipnja 2012 godine. S obzirom na interes Grada i Županije 
Brodsko posavske, da se sjedište Općinskog državnog odvjetništva, zadrži u Slavonskom 
Brodu, te da je Općinsko državno odvjetništvo, dopisom, pod brojem:A-43/14-4, od 28. 
ožujka 2014 godine, iskazalo potrebu da se ostvari cilj zadržavanja sjedišta, Općinskog 
državnog odvjetništva, u Slavonskom Brodu, kroz dodjelu predmetnog prostora, na korištenje 
bez naknade, to predlažemo, da se razmotri i isti izuzme iz kategorije poslovnih, na predloženi 
način. Sastavni dio ovog očitovanja, je citirani dopis Općinskog državnog odvjetništva. 



~e~ =« * REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO 

U SLAVONSKOM BRODU 

Broj: A-43/14-4. 
Slavonski Brod, 28. ožujka 2014. 
ELJ/KJ 

Poštovani, 
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GRADSLAVONSKIBROD 
n/p gradonačelnika Mirka Duspare 

Čelnici pravosudnih tijela u Slavonskom Brodu su dana 27. ožujka 2014. prisustvovali 
sastanku u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske na kojem su se razmatrali aspekti 
reorganizacije pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj u svezi novog prijedloga Zakona o 
područjima i sjedištima državnih odvjetništava i sudova. 

U Ministarstvu pravosuđa još nije donijeta konačna odluka o tome tko će imati sjedište 
Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva, da li Slavonski Brod ili Požega. Kao što 
je svima poznato svi objektivni brojčani pokazatelji opterećenosti Općinskih sudova i 
Općinskih državnih odvjetništava pretežu u korist Slavonskog Broda kao sjedišta Općinskog 
suda i državnog odvjetništva, a ne Požege. Jedina prednost koju ima Požega je što pravosudna 
tijela, dakle i Općinski sud i Općinsko državno odvjetništvo su smještena u prostorima za koje 
se ne plaća zakupnina, a što u Ministarstvu ističu kao veliku prednost za Požegu. Kao što 
Vam je poznato prema sadašnjem Ugovoru o zakupu koji je Ministarstvo pravosuđa 

zaključilo sa Gradom Slavonskim Brodom za poslovni prostor na Trgu pobjede 7, Republika 
Hrvatska plaća zakupninu u iznosu od 15.101,44 kuna mjesečno. Vašim dopisom klasa: 372-
0l/14-01111 ur.broj: 2178/01-05-14-2 od 4. ožujka 2014. ste između ostalog već predložili da 
se ta zakupnina u slučaju da sjedište Općinskog državnog odvjetništva i Općinskog suda 
ostane u Slavonskom Brodu smanji za 50 %. 

Kako je Vaša ponuda za smanjenjem zakupnine očigledno nedovoljna za Ministarstvo 
pravosuđa, a u cilju otklanjanja i posljednje prepreke da sjedište navedenih pravosudnih tijela 
bude u Slavonskom Brodu, što je u općem interesu građana Slavonskog Broda i cijele 
Županije brodsko-posavske, predlažem da Grad Slavonski Brod u okviru pozitivnih propisa 
razmotri mogućnost da se Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu prostor na 
Trgu pobjede 7, da na korištenje bez naknade. 

Molim da se o ovom prijedlogu žurno očitujete jer su prijedlozi zakona već otišli na 
razmatranje u Vladu Republike Hrvatske. 

v.d. OPĆINSKOG DRŽA VNOG ODVJETNIKA 

O tome obavijest: .• 
l. Županijsko državno odvjetništvo u Slavci:O:skom Brodu 

n/p v.d. županijske državne odvjetnice Mi'rele Šfuit~l 

Egon Ljubičić /~ 
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