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GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/10-01/
Urbroj: 2178/01-07-10-
Slavonski Brod,   . studenog 2010.

Na temelju članka 36. S tatuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br . 6/09 i 13 /10) Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj    . sjednici,
održanoj    . studenog 2010. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju Mije Golubičića dužnosti predsjednika

Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

I.
Mijo Golubičić razrješuje se dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda.

II.
Ova Odluka 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. Mijo Golubičić
5. Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
6. Do sje
7. Dokumentacija
8. Zapisnik
9. Pismohrana



OBRAZLOŽENJE 

Temeljem članka 111. Po$lovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije br. 6/09 i 13/10) na prijedlog najmanje 113 vijećnika mož.e se pokrenuti 
postupak razrješenja predsjednika Gradskog vijeća Mije Golubičića i potpredsjednika 
Vjenceslava Draženovića. 

Gradsko vijećEJ, konstituirano je danom izbora predsjecr.ika Gradskog vijf·ća 12. lipnja 
2009. godine, kada je za predsjednika izabran Mijo Golubičić a za potpredsjednika 
Vjenceslav Draženović. Jedanaest vijećnika Gradskog vijeća uputilo je zahtjev za razrješenje 
predjsednika i !='otpredsjednika zbog nepoštivar.la Po~lovnika o radu Gradskog vijeća i ostalih 
akata koji se' t;čestalo krše od strane predsjednika i potpredsjedni:(a Vjenceslav2 
DrožGnovića, Isto nam je potvrđeno i u očitovanju Ureda državne uprave u 8rodsko
posavskoj županiji u svojoj Obavijesti od 19. srpnja 2010. godine (Klasa:040-01/10-01/80, 
UrbrC'j:2 i 78/01-01-0 112-1 0-2) 

Istodobno, predloženo je da se ns.vedeni prijedlog provede na 12. sjednici Gradskog 
vijeća f::n hitnom postupku radi otklanjanja većih poremećaja u radu i djelovanju Gradskog 
viječ2. TeriH~ljem članka 70. Poslovnika o radu Gradskog vijeća , prijedlog da se odluka 
don€se po hitnom postupku podnosi SE- predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije jedan dan 
prije održavanja sjednice. O prijedlogu se odlučuje prilikom utvrđivanja dnevnog reda na 
početku sjednice. 

Navedeni prijedlog poslan je na očitovanje predsjedniku i potpredSjedniku, sukaldno 
odredbama Polsovnika. 
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