
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/10-01/
URBROJ: 2178/01-07-10-
Slavonski Brod,   2010.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br. 6/09) i članka 20. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 2/10.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 10. sjednici
održanoj ____________ 2010. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika, članova i njihovih zamjenika Odbora za Statut i Poslovnik

kao izbornog tijela

I.
U Odbor za Statut i Poslovnik kao izbornog tijela za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada
Slavonskog Broda, sukladno Statutarnoj odluci o pravilima za izbor članica/članova vijeća mjesnih
odbora Grada Slavonskog Broda  imenuju se:

1. Stribor Valenta (SDP) - za predsjednika
2. Hrvoje Andrić (HSP) - za člana
3. Anto Rašić (HSP) - za člana
4. Jozo Šimić (HSP) - za člana
5. Pero Ćosić (HDZ) - za člana

1. - za zamjenika predsjednika
2. - za zamjenika člana
3. - za zamjenika člana
4. - za zamjenika člana
5. - za zamjenika člana

II.
Odbor za Statut i Poslovnik u smislu točke I. ovog Rješenja obavlja izborne radnje kao izborno tijelo
sukladno Statutarnoj odluci o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora i njegova funkcija i rad
prestaju po okončanju izbora za vijeća mjesnih odbora u 2010. godini.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 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 lokalnu samoupravu
5. Uredništvo Službenog vjesnika Brodsko-posavske županije
6. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji- Opći poslovi
7. Imenovani članovi – svi
8. Dosje
9. Dokumentacija
10. Zapisnik
11. Pismohrana
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