
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-03/09-01/
UR.BR:2178/01-08-09-01-
Slavonski Brod, _______________ 2009.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine Republike
Hrvatske" br. 87/08.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br.6/09.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na
svojoj ______ sjednici održanoj ____________ 2009. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2009. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršenju Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2009.godinu
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 19/08) u članku 7. stavak 2. i 3.  riječi
Poglavarstvo grada i Gradsko poglavarstvo u određenom padežu (u daljnjem tekstu
Poglavarstvo) zamjenjuju se riječima Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda  (u
daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 10. riječ „Poglavarstvo“ u određenom padežu zamjenjuje se riječju
„Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 11. riječ „Poglavarstvo“  u određenom padežu zamjenjuje se riječju
„Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 13. stavak 1. riječ „Poglavarstvo“ i predsjednik Poglavarstva u
određenom padežu zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

U članku 13.stavak 2. mijenja se i glasi:
„ O upotrebi proračunske zalihe Gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće jedanput
mjesečno.“



Članak 5.

            Članak 15. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom
podnošenja polugodišnjeg, odnosno godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 6.

           Članak 18. mijenja se i glasi:
„Upravni odjel za financije i računovodstvo dostavlja Gradonačelniku polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do
5.rujna tekuće proračunske godine.
Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju
proračuna do 15.rujna tekuće proračunske godine.
„Upravni odjel za financije i računovodstvo izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna i dostavlja ga Gradonačelniku do 1.svibnja tekuće godine za prethodnu
godinu.
Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Godišnji obračun proračuna Grada objavljuje se u službenom glasilu Grada Slavonskog
Broda.

Članak 7.

            Članak 20.mijenja se i glasi:
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada

Slavonskog Broda i ustanova čiji je osnivač Grad Slavonski Brod može se dugoročno
zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača.

U opseg mogućeg zaduživanja Grada Slavonskog Broda iz članka 19.stavak 3.i
4. Odluke o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2009.godinu uključuju se
suglasnosti iz stavka 1.ovog članka:

1. za zaduživanje pravnih osoba u  većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Grada Slavonskog Broda koje su u godišnjim financijskim izvješćima za
godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak,

2. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu
Grada Slavonskog Broda koje se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa
osnivanja u sudski registar,

3. za zaduživanje ustanova čiji je osnivač Grad Slavonski Brod.
O suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka odluku donosi Gradonačelnik do iznosa

od 1.000.000,00 kn.
O suglasnosti iz stavka 1.ovoga članka za iznose iznad 1.000.000,00 kn odluku

donosi Gradsko vijeće.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja bit će  objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                      Mijo Golubičić



Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
6. Uredništvo "Službenog vjesnika Brodsko-posavske županije"
7. Ministarstvo financija

Zagreb, Katančićeva 5
8. Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod
9. Služba za unutarnju reviziju
10. Dosje
11. Dokumentacija
12. Zapisnik
13. Pismohrana
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