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GRADSKO VIJEĆE 
 

 
PREDMET:   Izbor članova, predsjednika i potpredsjednika  

radnih tijela Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda  
 

  
1. Sukladno članku 46. 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. i 6/13.) te 
članku 27. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog 
Broda br. 1/12. i 6/13.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda osnovalo je određena radna 
tijela koja razmatraju pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripremaju prijedloge odluka i drugih 
akata te daju mišljenja i prijedloge u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.  
Slijedom navedenog, Odbor za izbor i imenovanja pripremiti će Gradskom vijeću Grada 
Slavonskog Broda prijedlog za izbor članova, predsjednika i potpredsjednika radnih tijela kako 
slijedi: 

 
- Komisija za odabir studenata (Sukladno članku 7. Pravilnika o načinima i uvjetima 

pružanja potpore studentima grada Slavonskog Broda, Komisija ima četiri člana i 
predsjednika koje imenuje Gradsko vijeće, od kojih se tri člana imenuju iz reda članova 
Gradskog vijeća, jednog člana imenuje gradonačelnik, a peti član je po položaju pročelnik 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti) 

 
- Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda (Sukladno 

članku 13. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Odbor ima predsjednika i osam članova 
koje imenuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika. Gradsko vijeće imenuje i dva člana 
u pričuvi koji će zamijeniti članove Odbora ako budu predloženi za javno priznanje ili iz 
nekog razloga ne mogu sudjelovati u radu Odbora. Gradonačelnik je po položaju predsjednik 
Odbora, dva člana su zamjenici gradonačelnika, dva člana su iz reda Gradskog vijeća, dva 
člana su na prijedlog gradonačelnika, jedan član je  iz reda gospodarstvenika, a jedan član iz 
reda javnih djelatnika iz područja znanosti, prosvjete, kulture i drugih djelatnosti. Dva člana 
u pričuvi imenuju se iz reda uglednih javnih građana) 

 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Slavonskog Broda (Sukladno članku 

2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Slavonskog Broda 
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće i to dva člana iz 
reda Gradskog vijeća, jednog člana po prijedlogu gradonačelnika, jednog člana iz upravnih, 
stručnih i drugih institucija te jednog člana iz nevladinih udruga koje se bave pravima žena) 

 
 



2. Kako je vijećnik Gradskog vijeća, Stjepan Aščić koji je izabran s Kandidacijske liste grupe birača 
uputio obavijest o prihvaćanju obnašanja nespojive dužnosti i mirovanju mandata u Gradskom 
vijeću, a izabrani je član stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, to je potrebno pripremiti prijedlog 
za izbor u radna tijela: 

- Odbor za financije i proračun – izbor člana 
- Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo – izbor predsjednika 

 
 
 
    Pripremila 
Svjetlana Dudrak              

Pročelnik 
                                                                                                                    Davor Rogić, dip.ing. 

 
  


