
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-01/12-01/ 
URBROJ: 2178/01-07-12- 
Slavonski Brod, . prosinca 2012. 
 
Na temelju 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. i 5/12.) a u svezi 
članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09, 
2/10 i 13/10), Gradsko vijeće na svojoj   . sjednici održanoj    . prosinca 2012. godine, donosi 
 

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA  
SLAVONSKOG BRODA ZA 2013. GODINU 

 
OPĆE ODREDBE 

I. 
 
Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju aktivnosti Gradskog vijeća u 2013. godini, vezano za 
ostvarenje njegovih zadaća iz samoupravnog djelokruga propisanih Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Slavonskog Broda i drugim propisima, a 
osobito u odnosu na poslove  lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana (uređenje naselja i stanovanja, urbanističko planiranje, briga o djeci, socijalna skrb, 
odgoj i obrazovanje, komunalna, gospodarska i druga djelatnost). 
 

II. 
 
U  okviru  samoupravnog  djelokruga,  Gradsko  vijeće  će  tijekom  godine  pratiti  i  odlučivati  o  
pitanjima daljnjeg razvoja i unapređenja lokalne samouprave, te normativno regulirati pravna, 
ekonomska i druga pitanja, bitna za kvalitetno i efikasno izvršavanje svih zadaća koje zakon 
stavlja pred lokalnu samoupravu. 
 

III. 
 

U cilju što kvalitetnijeg ostvarenja uloge Grada Slavonskog Broda u okviru lokalne samouprave 
u Republici Hrvatskoj, Grad Slavonski Brod će putem svog predstavničkog tijela nastojati biti 
aktivan čimbenik i ostvarivati dobru suradnju sa svojim izvršnim tijelom – Gradonačelnikom, 
Brodsko-posavskom županijom i Hrvatskim saborom putem saborskih zastupnika i drugih 
relevantnih institucija, političkim strankama, te svim drugim osobama za koje procjeni da 
suradnja može dati određene rezultate od interesa za Grad Slavonski Brod. 
Ostvarujući svoju funkciju nadzora ukupnog materijalnog i financijskog poslovanja Grada 
Slavonskog Broda, poduzimat će sve mjere i aktivnosti za zakonito i ispravno trošenje 
proračunskih sredstava. 

IV. 
 

Gradsko vijeće će svoje djelovanje nastojati što vjerodostojnije približiti građanima putem 
medija, web stranice i drugih oblika informiranja. 
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Svoju djelatnost obavljat će po načelu javnosti, te se zalagati za provedbu Zakona o pravu na 
pristup informacijama i na drugi način svoj rad i akte učiniti dostupnim javnosti. 
 
PLAN RADA GRADSKOG VIJEĆA 

V. 
Gradsko vijeće će u 2013. godini raspravljati i odlučivati o prijedlozima općih akata podnesenih 
od Gradonačelnika, vijećnika ili drugih ovlaštenih predlagatelja, sukladno posebnim propisima, 
kako slijedi: 

 
1. ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU NA PODRUČJU 
GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2013. GODINI 

 
Temeljem članka 143. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08, 86/09. 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 
86/12 i 126/12), Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o kriterijima, mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom 
školstvu za svaku godinu, odnosno donosi Odluku o načinu, kriterijima i mjerilima financiranja 
decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu. 
Na temelju Vladine Odluke, a sukladno Zakonu, Gradsko vijeće donosi Odluku o načinu, 
kriterijima i mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu na području 
grada Slavonskog Broda. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: veljača 2013. godine 
 

2. ODLUKA  O  NABAVCI  PROIZVEDENE  DUGOTRAJNE  IMOVINE  I  DODATNA  
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU U OSNOVNOM ŠKOLSTVU GRADA 
SLAVONSKOG BRODA 

 
Temeljem Vladine Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini Gradsko vijeće donosi 
Odluku o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
u kojem se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji će se realizirati u tekućoj godini. 
Odluka mora sadržavati škole na koje se odnose ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupno 
planirani iznos potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom i planirani iznos 
sredstava u 2013. godini. Ista se dostavlja nadležnom ministarstvu do 31. ožujka 2013. godine. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: veljača 2013. godine 
 

3. ODLUKA  O  OPERATIVNOM  PLANU  RASHODA  ZA  MATERIJAL,  DIJELOVE  I  
USLUGE  TEKUĆEG  I  INVESTICIJSKOG  ODRŽAVANJA  OSNOVNIH  ŠKOLA  U  
2013. GODINI 

 
Prema Vladinim odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim školama u 2013. godini, nadležno tijelo, 
Gradsko vijeće donosi Odluku o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Slavonskog Broda, te isti dostavlja 
nadležnom ministarstvu.  
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Ovom odlukom specificiraju se škole, namjene i iznosi sredstava za pojedinu školu, a na osnovi 
operativnih planova u 2013. godini. 

 
Nositelj izrade: Upravni odjeli za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: veljača 2013. godine 
 
 

4. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NATJEČAJU ZA STUDENTE ZA ŠKOLSKU GODINU 
2012./2013. godinu 

 
Pravilnikom o načinima i uvjetima pružanja potpore studentima Grada Slavonskog Broda 
(Službeni  glasnik  Grada  Slavonskog  Broda  br.  3/11)  utvrđeni  su  načini  i  uvjeti  pod  kojima  se  
mogu koristiti sredstva proračuna Grada za potporu u školovanju studenata s područja grada 
Slavonskog Broda.  
Sredstva  za  pružanje  potpore  studentima  osiguravaju  se  u  proračunu  Grada,  a  ovise  o  visini  
planiranih proračunskih sredstava namijenjenih za studente. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Komisija za odabir studenata 
Rok rasprave: veljača 2013. godine 
 
  

5. IZVJEŠĆE  O  STANJU  SIGURNOSTI  NA  PODRUČJU  GRADA  SLAVONSKOG  
BRODA U 2012. GODINI  

 
Policijska uprava najmanje jednom godišnje informira predstavničko tijelo o stanju i pitanjima 
zaštite života i osobne sigurnosti ljudi, zaštite imovne, kriminaliteta, javnom redu i miru kao i o 
drugim pitanjima iz djelokruga Policijske uprave. 

 
Nositelj izrade: Policijska uprava Brodsko-posavska 
Predlagatelj: Gradonačelnik i Policijska uprava 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
 

6. STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE  i  SPAŠAVANJA  i  SMJERNICE  ZA  ORGANIZACIJU  i  
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE i SPAŠAVANJA ZA 2013. GODINU 

 
Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04,79/07, 38/09 i 
127/10) obveza je jedinice lokalne samouprave da najmanje jedanput godišnje ili pri donošenju 
proračuna u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja a posebno svih operativnih 
snaga iz članka 7. Zakona, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava na svom 
području. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
 

7. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA PO RASPISANOM JAVNOM 
POZIVU ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE 

 
Sukladno Odluci o javnim priznanjima i nagradama ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br.13/98, 19/08 i 8/09.), Gradonačelnik raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata 
za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda. Javna priznanja i nagrade našeg 
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grada su: Povelja počasnog građanina, Zlatna čaplja, Štit Berislavića i Grb Grada Slavonskog 
Broda.  
 
Nositelj izrade: Odbor za javna priznanja i nagrade i Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Odbor za javna priznanja i nagrade 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 

 
8. IZVJEŠĆE  O  OSTVARENIM  PROGRAMIMA  JAVNIH  POTREBA  U  DRUŠTVENIM  

DJELATNOSTIMA U 2012. GODINI:  
- predškolski odgoj 
- školstvo 
- socijalna skrb 
- kultura 
- tehnička kultura 
- šport 

 
Ad.1. Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine Republike Hrvatske" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09 i 150/11) i 
članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine Republike 
Hrvatske" br. 10/97 i 107/07.), izvješće o ostvarenim programima u predškolskom odgoju 
se  podnose  radi  praćenja  realizacije  obveza  iz  gore  navedenih  zakona,  a  u  smislu  
zadovoljavanja potreba stanovništva u području predškolskog odgoja. 

 
Ad.2. Temeljem članka 150. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08, 86/09. 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 
16/12, 86/12 i 126/12) izvješće se podnosi radi praćenja realizacije obveza iz naprijed 
navedenog Zakona, a u smislu zadovoljavanja potreba stanovništva u području osnovnog 
školstva, te realizacije drugih programa naobrazbe.  

 
Ad.3. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 33/12.) 

izvješće o ostvarenim programima na području socijalne skrbi podnosi se radi praćenja i 
uvida u ovo područje i realizacije programa javnih potreba za 2012. godinu.  

 
Ad.4. Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine 

Republike Hrvatske" br. 47/90, 27/93 i 38/09.), izvješće se podnosi radi praćenja 
realizacije  programa  javnih  potreba  iz  područja  kulture  u  gradu  Slavonskom  Brodu  i  
njegove realizacije u 2012. godini. 

 
Ad.5. Temeljem članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine Republike Hrvatske" 

br. 76/93 i 11/94 i 38/09.), izvješće o ostvarenim potrebama u tehničkoj kulturi u 2011. 
godini podnosi se radi praćenja realizacije izvršenih programa, a sukladno donesenom  
Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2012. godinu. 

 
Ad.6. Temeljem članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 71/06, 

150/08-Uredba, 124/10, 124/11 i 86/12), podnosi se izvješće o ostvarenim programima u 
športu grada Slavonskog Broda u 2012. godini, a sukladno donesenom Programu javnih 
potreba u športu grada za 2012. godinu. 

 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
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9. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U VLASNIŠTVU GRADA ZA 2012. GODINU 
·  Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" 
·  Gradska knjižnica 
·  Kazališno-koncertna dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić“ 
·  Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda 
·  Ustanova za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije 
· Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 

Baranje 
 

 
Sukladno članku 12. stavak 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), jedinica lokalne samouprave osniva ustanove odlukom svog 
predstavničkog tijela. Ustanove čiji je osnivač Grad Slavonski Brod kao i ustanove koje se 
financiraju iz gradskog proračuna obvezne su godišnji izvještaj o svom radu s financijskim 
izvješćem dostaviti jedinici lokalne samouprave. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
 
 

10. IZVJEŠĆE  O  DECENTRALIZIRANIM  FUNKCIJAMA  OSNOVNIH  ŠKOLA  NA  
PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2012. GODINI 

 
Osnivač osnovnih škola na području grada, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08, 86/09. 92/10, 105/10, 90/11, 
5/12, 16/12, 86/12 i 126/12), je Grad Slavonski Brod, a osnivačka prava, Grad konzumira 
putem svojih tijela. Slijedom pravnih činjenica sve ustanove, pa tako i obrazovanje, imaju 
obvezu izvijestiti Gradsko vijeće o svom financijskom poslovanju, jer Gradsko vijeće donosi 
odluku o kriterijima za financiranje decentraliziranih funkcija i planove rashoda za nabavu 
dugotrajne imovine i kapitalna ulaganja iz decentraliziranih sredstava u osnovnim školama. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
 
 

11. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU 

 
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 
samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi program održavanja komunalne infrastrukture 
za komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se 
odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje nerazvrstanih 
cesta, javna rasvjeta. Gradonačelnik je dužan do kraja ožujka svake godine podnijeti izvješće o 
izvršenju ovoga programa za prethodnu kalendarsku godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
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12. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU 

 
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 
samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program gradnje 
objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture.  Gradonačelnik  do  kraja  ožujka  svake  godine  
podnijeti predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju ovog Programa za prethodnu kalendarsku 
godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
 
 

13. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SLAVONSKOG 
BRODA ZA 2012. GODINU 

 
Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda sukladno Zakonu i Statutu podnosi 
osnivaču Izvješće o svom radu zajedno s financijskim izvješćem za proteklu godinu.  
 
Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
 
 

14. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD SRPNJA DO PROSINCA 
2012. GODINE 

 
Sukladno članku 49. Statuta Grada Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje 
izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne 
godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: travanj 2013. godine 
 
 

15. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SLAVONSKOG BRODA 
 
Nakon provedenih lokalnih izbora, pristupiti će se konstituiranju Gradskog vijeća Grada 
Slavonskog Broda. Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, izabrat će se predsjednik i 
članovi Mandatne komisije, verificirati mandati članova Gradskog vijeća, izabrati  predsjednik i 
potpredsjednici Gradskog vijeća te predsjednik i članovi Odbora za Statut i Poslovnik. 
Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
Predlagatelj: čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti 
Rok rasprave: lipanj 2013. godine 
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16. IZVJEŠĆE DRŽAVNE REVIZIJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZA 2012. 
GODINU 

 
Sukladno  odredbama  Zakona  o  državnoj  reviziji,  Područni  ured  za  reviziju  obavit  će  kontrolu  
gradskih prihoda i izdataka u protekloj godini i o tome izvijestiti predlagatelja proračuna – 
gradonačelnika. Gradonačelnik će izvijestit predstavničko tijelo o nalazu revizije i eventualno 
naloženim mjerama. 
 
Nositelj izrade: Državni ured za reviziju 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: lipanj 2013. godine 
 
 

17. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG 
BRODA ZA 2012. GODINU 

 
Gradonačelnik dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog godišnjeg obračuna proračuna do 1. 
lipnja tekuće godine, a u roku od 15 dana nakon što ga je usvoji njegovo predstavničko tijelo o 
tome izvještava Ministarstvo financija. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i računovodstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: lipanj 2013. godine 
 
 

18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU GRADA  
ZA 2012. GODINU 

 
Grad Slavonski Brod je 100% vlasnik trgovačkih društava Brod-plin d.o.o., Komunalac d.o.o., 
Razvojna agencija Grada, Brod-Turist d.o.o., a većinski vlasnik u Vodovod d.o.o, Poduzetničkom 
inkubatoru Brodin i 15% Slobodnoj zoni Đuro Đaković d.o.o. i 25% Posavskoj Hrvatskoj . 
Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima članovi društva imaju pravo tražiti i dobiti na uvid 
redovita financijska izvješća o stanju i poslovanju društva. 
Ovakva izvješća o poslovanju i financijska izvješća društava razmatra Gradsko vijeće, uz 
podnesene prijedloge i stavove skupština i nadzornih odbora. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i trgovačka društva 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: lipanj 2013. godine 
 
 

19. IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2013. 
GODINE 

 
Sukladno članku 49. Statuta Grada Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje 
izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne 
godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: rujan-listopad 2013. godine 
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20. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA  
 
Sukladno članku 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 87/08.), 
Gradonačelnik priprema polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada i podnosi 
predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i računovodstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: rujan 2013. godine 
 

21. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU 
GRADA ZA I. DO VI. MJESEC 2013. GODINE 

 
Grad  Slavonski  Brod  je  100%  vlasnik  trgovačkih  društava  Brod-plin  d.o.o.,  Komunalac  d.o.o.  
Razvojna agencija Grada, Brod-turist d.o.o.,  a većinski vlasnik u Vodovodu d.o.o., 
Poduzetničkom inkubatoru Brodin, Slobodnoj zoni Đuro Đaković d.o.o. 15% i Posavskoj 
Hrvatskoj 25%.Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima članovi društva imaju pravo tražiti i 
dobiti na uvid redovita financijska izvješća o stanju i poslovanju društva. 
Ovakva izvješća o poslovanju i financijska izvješća društava razmatra Gradsko vijeće, uz 
podnesene prijedloge i stavove Gradonačelnika. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i Trgovačka društva 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: rujan 2013. godine 
 

22. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA U VLASNIŠTVU GRADA ZA I. - VI. MJESEC 2013. 
GODINE 

 
Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna i Pravilniku o financijskom izvještavanju u 
proračunskom računovodstvu proračunski korisnici  jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave financijska izvješća dostavljaju nadležnoj jedinici lokalne samouprave i instituciji 
nadležnoj za obradu podataka. Financijski izvještaji se sastavljaju za razdoblje od 1.siječnja do 
31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja , od 1. siječnja do 30. rujna i  za proračunsku godinu. 
Ovo Izvješće obuhvaća polugodišnje razdoblje kojim se prikazuju podaci o radu i financijskom 
poslovanju ustanova za I. do VI. mjesec 2013. godine. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Ustanove 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: rujan 2013. godine 
 
 

23. IZVJEŠĆE O STANJU U GOSPODARSTVU GRADA 
 

Izvješće će obuhvatiti prikaz opće gospodarske situacije s pregledom ostvarenih financijskih 
rezultata poslovanja poduzetnika iz gospodarstva grada, kretanje industrijske proizvodnje i 
druga pitanja od značaja za stanje gospodarstva za prvih šest mjeseci 2013. godine. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: rujan 2013. godine 
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24. PRIJEDLOG PROGRAMA ČIŠĆENJA i ODRŽAVANJA JAVNIH i ZELENIH 
POVRŠINA U GRADU SLAVONSKOM BRODU ZA 2014. GODINU 

 
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće donosi Program čišćenja i 
održavanja javnih i zelenih površina za 2014. godinu, temeljem kojeg se obavljanje ove 
djelatnosti povjerava TD Komunalac. Prijedlog Programa Gradskom vijeću predlaže 
Gradonačelnik. 

 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: prosinac 2013. godine 
 
 

25. PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA i UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI 

 
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 
samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture 
za komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se 
odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje nerazvrstanih 
cesta i javna rasvjeta.  
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: prosinac 2013. godine 
 

26. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
U 2014. GODINI 

 
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinica lokalne 
samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: prosinac 2013. godine 
 

27. PRIJEDLOG ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA 
ZA 2015. I 2016. GODINU 

 
Sukladno članku 37. Zakona o proračunu upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna i 
konsolidirani proračun jedinice lokalne samouprave, te ga dostavlja Gradonačelniku, a 
Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i dostavlja ga predstavničkom tijelu na donošenje 
do 15. studenoga tekuće godine. Slijedom ovoga, predstavničko tijelo treba donijeti proračun za 
2014. godinu  do konca prosinca 2013. godine. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i računovodstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: prosinac 2013. godine 
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28. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 
ZA 2014. GODINU 

a. Predškolski odgoj 
b. Školstvo 
c. Socijalna skrb 
d. Kultura 
e. Tehnička kultura 
f. Šport 

 
Program javnih potreba donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika zajedno s 
proračunom. U smislu navedenog zakoni koji uređuju pojedine društvene djelatnosti, obvezuje 
jedinice lokalne samouprave na donošenje Programa javnih potreba koje se odnose na 
predškolski odgoj, školstvo, socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu i šport. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Rok rasprave: prosinac 2013. godine 

 
 
29. PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA ZA 2014. GODINU 
 

Programom rada Gradskog vijeća utvrđuju se zadaci i poslovi Gradskog vijeća, odnosno sadržaj 
i način njihovog ostvarivanja, te oblici suradnje s organizacijama, ustanovama i građanima.  
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Rok rasprave: prosinac 2013. godine 
 

30. KADROVSKA PITANJA 
 
Gradsko vijeće će tijekom 2013. godine, sukladno svojim zakonskim i statutarnim 
nadležnostima, raspravljati i odlučivati o konkretnim prijedlozima izbora i imenovanja. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja 
Rok rasprave: tijekom 2013. godine 

 
31. IMENOVANJE NOVONASTALIH ULICA 
 
Sukladno čl. 8. Zakon o naseljima, predstavničko tijelo na prijedlog mjesnog odbora, 

određuje naziv novonastalim ulicama na području Grada Slavonskog Broda. 
 

Nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu 
Predlagatelj: Komisija za imenovanje ulica, trgova i naselja 
Rok rasprave: tijekom 2013. godine 

 
 
32. PRIJEDLOG ODLUKA O STJECANJU I OTUĐENJA NEKRETNINA I POKRETNINA 

VRIJEDNOSTI VEĆE OD 1.000.000,00 KUNA 
 
Sukladno članku 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

odluku o  stjecanje i otuđenje nekretnina i pokretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, 
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odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn, donosi predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave. 

 
Nositelj izrade: Upravni odjeli Grada Slavonskog Broda 
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Rok rasprave: tijekom  2013. godine 

 
 
33. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 
 
Sukladno članku 57. stavak 3. Zakona o proračunu, gradonačelnik je obvezan svaki mjesec 

izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i računovodstvo 
Predlagatelj: Gradonačelnik  
Rok rasprave: tijekom 2013. godine 

 
 
PROVEDBENE ODREDBE 

VI. 
 
Osim  tema  sadržanih  u  poglavlju  V.  Gradsko  vijeće  će  raspravljati  i  odlučivati  o  svim  drugim  
pitanjima koja iz bilo kojeg razloga u ovom Programu nije moguće preciznije iskazati, a u 
danom trenutku bit će aktualna za Grad Slavonski Brod. 
 
 

VII. 
 

Ovaj Program rada donosi se za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine, a objavit  će se u 
"Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda". 
 
 
 

       Predsjednik Gradskog vijeća 
Ivan Kovačević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Predsjednik Gradskog vijeća 
2. Gradonačelnik 
3. Upravni odjeli i službe Grada – svi 
4. Uredništvo Službenog glasnika 
5. Dosje 
6. Dokumentacija 
7. Zapisnik 
8. Pismohrana 
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