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Slavonski Brod,   . prosinca 2011.

Temeljem članka članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije  br.  6/09  i  13/10)  i  članka  7.  stavak  2.  Odluke  o  građevinskom zemljištu  (Službeni  vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 8/09)  Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj     . sjednici
održanoj  . prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o darovanju između Grada Slavonskog

Broda i Đakovačko-osječke nadbiskupije

I.
Grad Slavonski  Brod je  temeljem Ugovora o darovanju od 13.  svibnja 2009.  godine darovao

Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, Župi Gospe Brze Pomoći nekretninu oznaku k.č.br. 6695/2, ukupne
površine 1500 m2, k.o. Slavonski Brod, a čija je namjena prema tada važećem prostornom planu bila
vjerski sadržaj.

Donošenjem izmjena i dopuna PUP-a „Franjo Sertić“, a sada Andrije Hebrang u svibnju 2011.
godine unutar Bloka 10 predviđen je veći prostor za izgradnju vjerskih sadržaja (crkva, pastoralni
centar  i  župni  dvor)  površine  P=3024  m2,  dok  je  do  tada  važećim  planom  iz  2007.  godine  bila
predviđena manja parcela površine P=1500 m2, prema kojemu je i izvršena parcelacija.

Prijavnim listom za katastar zemljišta, ovlaštena geodetska agencija GEOKOD d.o.o. je
sukladno prostornom planu izvršila parcelaciju nekretnina unutar Bloka 10.

 Prema važećem predmetnom PUP-u novoformirane čestice su slijedećih namjena:
-          k.č.br. 6695/4, k.o. Brod (P=2100 m2) – izgradnja vjerskih sadržaja;
-          k.č.br. 6695/5, k.o. Brod (P=400 m2) – javni park
-         k.č.br. 6695/6, k.o. Brod (P=176 m2) – izgradnja javnih sadržaja kulture, zdravstva,

obrazovanja i rekreacije.

II.
Slijedom učinjene parcelacije i važećeg prostornog plana,  Đakovačko-osječka nadbiskupija

darivala bi Gradu novoformirane k.č.br. 6695/5 ukupne površine 400 m2 i k.č.br. 6695/6 ukupne
površine 176 m2, čija je namjena javni sadržaj kultura, zdravstvo, obrazovanje i rekreacija, a Grad
Slavonski Brod bi Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, Župi Gospe Brze Pomoći darovao novoformiranu
k.č.br. 6695/4, ukupne površine 2100 m2 čija je namjena izgradnja vjerskih sadržaja.

III.
Gradsko  vijeće  je  suglasno  da  se  Đakovačko-osječkoj  nadbiskupiji,  Župi  Gospe  Brze  Pomoći

daruje novoformirana k.č.br. 6695/4, ukupne površine 2100 m2 za  izgradnju  vjerskog  objekta  u
Naselju Andrija Hebrang.

IV.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo sastaviti prijedlog Ugovora o darovanju između

Grada Slavonskog Broda i Đakovačko-osječke nadbiskupije sukladno utvrđenim obvezama u točki II.
ove odluke.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpisivanje navedenog Ugovora i provedbu ove Odluke.

 V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada

Slavonskog Broda“.

Predsjednik Gradskog vijeća
Hrvoje Andrić, prof.
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