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Z A P I S N I K
o radu 16. sjednice Gradskog vije ća

Grada Slavonskog Broda
održane 17. travnja 2020. godine

Sjednica Gradskog vijeća odr žana je na daljinu putem elektroničke pošte, službene adrese
qradskoviiece@slavonski-brod.hr 17. travnja 2020. godine.
Sjednicu Gradskog vijeća sazvao je Stribor Valenta, predsjednik Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda.
Zapisnik sa sjednice sastavila je Svjetlana Dudrak, administrativna referentica Gradske uprave,
sukladno Izvješću o provedenom glasovanju s odr žane 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda, KLASA: 021-01/20-01/10, URBROJ: 2178/01-07-20-26.
Vijećnici Gradskog vijeća su na službeno verificirane adrese elektroničke pošte s Dnevnim redom
zaprimili i Upute predsjednika Gradskog vijeća o načinu odr žavanja 16. sjednice Gradskog vijeća
KLASA: 021-01/20-01/10, URBROJ: 2178/01-07-20-2, od 9. travnja 2020. godine koje u cijelosti glase:

"Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji, a posebno uzimajući u obzir Odluku
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-02/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19.
ožujka 2020. godine, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske dostavilo je jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave uputu u kojem se navodi da se rad predstavničkih tijela mora prilagoditi
trenutnoj situaciji s ciljem umanjivanja rizika širenja virusa. U uputi se, međuostalim, navodi da se u
ovom trenutku i danim okolnostima odr žavanje sjednice predstavničkog tijela putem tehnologija za
odr žavanje sastanaka na daljinu smatra prihvatljivim. Iz navedenog razloga će se 16. sjednica Gradskog
vijeća Grada Slavonskoga Broda odr žati putem elektroničke pošte dana 17. travnja 2020. godine. Radi
prevencije zaraze COVID-19, materijali za sjednicu neće biti dostavljeni putem USB-prijenosnika, nego
su dostupni na uvid putem službenih web-stranica Grada Slavonskog Broda na sljedećoj poveznici:
https://www.slavonski-brod.hr/10440-16-siednica-aradskoq-viieca
Zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća dostupan je na sljedećoj poveznici :
https://www.slavonski-brod.hr/imaqes/Zapisnici/Viiece/2020/15 siednica.pdf
Izjašnjavanje (glasovanje) po točkama dnevnog reda će se odr žati putem elektroničke pošte te molimo
da na e-mail qradskoviiece@slavonski-brod.hr dostavite povratno Vaš glas za pojedinu točku dana 17.
travnja 2020. godine najkasnije do 13.00 sati na način da u odgovarajućem stupcu tablice stavite
oznaku X kao znak odabira. Napominjemo da se e-mailovi s glasovima trebaju dostaviti isključivo na
dan 17. travnja 2020. godine, jer je taj dan odr žavanje sjednice, a ne ranije. Nadalje, niti e-mailovi s
glasovima dostavljeni nakon dana odr žavanja sjednice neće se uzeti u razmatranje. Navedeno
glasovanje je potrebno izvr šiti na način da po primitku ovog e-maila odaberete opciju 'Odgovori' ('Reply
to' ili slično ) te potom u tablici u samom povratnom e-mailu upišete oznaku X u pripadajućem stupcu.
Nakon što u svakom retku pripadajuće točke dnevnog reda upišete oznake po Vašem izboru, molimo da
još jednom pregledate e-mail te odaberete opciju 'Pošalji'. Nakon slanja e-maila neće biti moguće
izmjene odabranih opcija u svezi glasovanja. Sukladno članku 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Slavonskog Broda vijećnik ima pravo postaviti u okviru jednog Aktualnog sata najviše do dva pitanja
gradonačelniku. Molimo vijećnike da prije odr žavanja sjednice, najkasnije do 17. travnja 2020. godine
dostave svoja pitanja putem elektroničke pošte na e-mail qradskoviiece@slavonski-brod.hr. a na pitanja
će im se odgovoriti putem elektroničke pošte. Također molimo vijećnike da sva pitanja koja postavljaju
pod točkom Aktualni sat dostave na predviđenom obrascu, kako bi se stručnim službama omogućila
žurna i kvalitetnija obradu pitanja. Nadalje, očitovanja vezana za pojedine točke vijećnici mogu dostaviti
u povratnom e-mailu u kojem će označiti svoje glasove. Nakon zaprimanja svih e-mailova s glasovima,
prebrojavanja te utvr đivanja glasova, svi vijećnicu će povratno dobiti izvješće o rezultatima glasovanja
po svim točkama."
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Prebrojavanje i utvr đivanje glasova te administrativna obrada 16. sjednice Gradskog vijeća izvr šena je u
zgradi Gradske uprave u Tvr đavi Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, 17. travnja 2020.
Nakon izvr šenog uvida u spremnik ulazne elektroničke pošte Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda
qradskoviiece@slavonski-brod.hr. Vedran Kožul, viši stručni suradnik Upravnog odjela za lokalnu
samoupravu izvr šava prebrojavanje ulazne elektroničke pošte gradskih vijećnika s naznačenim
glasovima te predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je od 25 vijećnika, elektroničku poštu sa
sadr žanim glasovima, dostavio 21 vijećnik, odnosno dovoljan broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Vije ćnici koii su sudjelovali:
Davor Gruber , Mario Rubil, Maja Jarić, Stanislav Sorić, Romana Mišić, Ivan Katušić, Nataša Buntić, Lidija
Mioč, Andrija Marić, Ana Pitlović, Anto Ilić, Tomislav Tekić, Boro Grubišić, Ilijana Vrbat Pejić, Sanda
Livia Maduna, Lidija Blažević, Hrvoje Špicer , Anita Holub, Roberto Lujić, Emina Berbić Kolar i Stribor
Valenta.
Vije ćnici koji nisu sudjelovali: Josip Samardžić, Ante Cvitković, Slavica Lemaić i Karmen Dizdar
Grgurević

Ostali:
Mirko Duspara, gradonačejnik, Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika, Tea Tomas, zamjenica
gradonačelnika, Snježana Štivić, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu,
Vedran Kožul, viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu, Ankica Majetić, pročelnica Upravnog odjela
za gospodarstvo, Damir Klaić, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Ksenija Knežević, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo, Tamara Mokricki,
privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, Vesna Zlatarević,
privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Krunoslav Đurković, privremeni
pročelnik Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja, Zorana Butorac u ime Ustanove Dječji
vrtić Ivana Brlić-Mažuranić, Marina Matković, ravnateljica Ustanove Dječji vrtić Potjeh, Ružica
Bobovečki, ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod, Damir Rukavina, u ime Ustanove za
gospodarenje športskim objektima u vlasništvu Grada, Sanja Nuhanović, ravnateljica Kazališno-
koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić, Romana Tekić, ravnateljica Galerije umjetnina Grada
Slavonskog Broda, Stanko Andrić, predstojnik Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest
Slavonije, Srijema i Baranje, Marta Zečević, predsjednica Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

• Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Gradskog vije ća održane 21. veljače
2020. godine

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici putem elektroničke pošte dobili Zapisnik o radu
15. sjednice Gradskog vijeća odr žane 21. veljače 2020. godine.

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nije bilo naznačenih primjedbi na Zapisnik te je, od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7
glasova "suzdr žan", prihvaćen Zapisnik o radu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
odr žane 21. veljače 2020, godine.

• Usvajanje Dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vije ća

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici putem elektroničke pošte zaprimili prijedlog
Dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća.
Vije ćnica Anita Holub, u ime Kluba vije ćnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, putem elektroničke pošte
naznačila je kako sijedi:
"U ime Kluba vijećnika iskazujem nezadovoljstvo što ste se od svih digitalnih alata koji su nam bili na
raspolaganju odlučili za najmanje transparentan. Sudjelujemo u radu samo dvije točke Dnevnog reda,
7. i 8., jer su one jedine u skladu s naputkom 'žurno' i čije usvajanje jedine imaju opravdanost u ovom
trenutku. Ne sudjelujemo u radu sjednice po svim ostalim točkama Dnevnog reda."
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Uvidom u elektroničku poštu predsjednik Gradskog vijeća konstatira da nema dostavljenih prijedloga za
izmjenu i dopunu Dnevnog reda te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan" usvojen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu grada Slavonskog Broda za 2019.

godinu
- Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić
- Dječji vrtić Potjeh

Gradska knjižnica Slavonski Brod
Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić
Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda
Ustanova za gospodarenje športskim objektima

- Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
3. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. godini
4. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Slavonskog Broda u 2019. godini
5. Izvješće Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine
6. Prijedlog Oduke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela

Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
7. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne

povr šine za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19
8. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveznika od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni

prostor obveznika u djelatnostima pogođenim koronavirusom
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Ustanove za gospodarenje

športskim objektima
10.Prijedlog Odluke o imenovanju vr šiteljice dužnosti ravnateljice Ustanove Dječjeg vrtića Ivana

Brlić-Mažuranić
11.Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grad Slavonskog Broda i

njihovih zamjenika

TOČKA 1.
Aktualni sat

Sukladno članku 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda vijećnička pitanja postavljaju
se gradonačelniku. U Aktualnom satu vijećnik ima pravo postaviti najviše do dva pitanja.
Vije ćnik Roberto Lujić, SDP, putem elektroničke pošte dostavio je sljedeća pitanja:
1. "Hoće li se i kada nastaviti uređenje okoliša u Naselju Slavonija I čija je devastacija izazvana

radovima na toplovodnoj mreži?"
2. "Je istina da Brod-parking i u vrijeme COVID-19 naplaćuje parkiranje i dijeli kazne? Naime, neki

gradovi su donijeli odluke o obustavi naplate dok ne prođe ugroza pandemije. Ima li gradonačelnik
namjeru tako nešto uvesti?"

Predsjednik Gradskog vije ća konstatira kako će vijećnik odgovore na postavljena pitanja dobiti u
pisanom obliku.
Kako nije dostavljeno daljnjih pitanja, predsjednik Gradskog vijeća zaključio je točku dnevnog reda -
Aktualni sat.
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TOČKA 2.
Izvje šće o radu i financijsko izvje šće ustanova u vlasništvu grada Slavonskog
Broda za 2019. godinu

Dje čji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić
Dje čji vrtić Potjeh
Gradska knjižnica Slavonski Brod
Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić
Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda
Ustanova za gospodarenje športskim objektima
Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije , Srijema
i Baranje

DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, a
Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

DJEČJI VRTIĆ POTJEH

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 13 glasova "za" i 8 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove Dječji vrtić Potjeh, a Zaključak je
privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod, a
Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove Kazališno-koncertna dvorana Ivana
Brlić Mažuranić, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOG BRODA

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove Galerija umjetnina Grada
Slavonskog Broda, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.
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USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove za gospodarenje športskim
objektima, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST, PODRUŽNICA ZA POVIJEST SLAVONIJE,
SRIJEMAIBARANJE

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove Hrvatski institut za povijest,
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

TOČKA 3.
Izvje šće o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim djelatnostima u
2019. godini
Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim djelatnostima u
2019. godini, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

TOČKA 4.
Izvje šće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Slavonskog Broda u
2019. godini
Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Slavonskog Broda u
2019. godini, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

TOČKA 5.
Izvje šće Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj-prosinac
2019. godine
Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojeno Izvješće Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj-prosinac
2019. godine, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.
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TOČKA 6.
Prijedlog Oduke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vije ća i članovima
radnih tijela Gradskog vije ća Grada Slavonskog Broda

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Vije ćnica Sanda Livia Maduna, u ime Kluba vije ćnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, putem elektroničke
pošte naznačila je kako sijedi: "Klub vijećnika se svih budućih naknada tijekom krize vezane uz
koronavirus odlučio odreći i preusmjeriti prema zdravstvenoj ustanovi, u ovom slučaju Zavodu za hitnu
medicinu brodsko-posavske županije o čemu smo u pisanom obliku izvijestili nadležne te priložili svoje
potpisane izjave."
Vije ćnik Roberto Lujić, SDP, putem elektroničke pošte istakao je sljedeće: "Svakako da se slažem sa
prijedlogom Odluke no međutim imam nekoliko opservacija.
1. Naveo bi kako je prijedlog o obustavi naknada potaknut od strane SDP-a još 2. travnja 2020. na

portalu E-brod, a oblikovao ga je Upravni odjel za lokalnu samoupravu. Članak o kojem govorim
nalazi se na poveznici https://www.ebrod.net/slavonski-brod/clanak/robert-luiic-predlaze-da-se-
gradski-i-zupaniiski-viiecnici-odreknu-svoiih-naknada-za-potrebite-gradane-do-kraia-mandata—
32005.html

2. Ono što se iz Odluke ne vidi, gdje i kome je novac od naknada namijenjen. Je li to Pučka kuhinja,
Caritas, socijalno ugroženi građani ili...?

3. Ono što se ne vidi i ne bi trebalo biti u Odluci, a bilo bi lijepo raspraviti i znati nešto o tome,
poglavito što Gradsko vijeće donosi proračun je set mjera koje je Gradska uprava poduzela. Za
očekivati je kako se prihodovna strana proračuna neće ostvariti u planiranim okvirima, što će
možda dovesti i do rebalansa proračuna, ali vjerujem da nas sve zanima rashodovna strana. Koji će
to rashodi biti smanjeni? Hoće li doći do smanjenja plaća i/ili otpuštanja u Gradskoj upravi,
trgovačkim društvima i ustanovama? Kako će se riješiti problem zaposlenih na određeno? Što je s
javnom nabavom i investicijama koje su planirane ili su u tijeku? Jesu li sredstva planirana za
smotre, festivale i manifestacije preraspodijeljena na druge stavke? Kakvo je punjenje proračuna?

4. U prijedlogu Odluke stoji da će ovo trajati do dana opoziva stoga predlažem da se obustavi isplata
naknada do kraja mandata, budući se posljedice COVID-19 neće zaustaviti danom prestanka
sadašnjih mjera, već će posljedice, poglavito u gospodarstvu, vjerojatno biti dugoročnog
karaktera."

Vije ćnik Tomislav Tekić, HDZ, putem elektroničke pošte naveo je sljedeće: "Naš Klub vijećnika se
svih budućih naknada tijekom krize vezane uz koronavirus odlučio odreći i preusmjeriti prema
zdravstvenoj ustanovi, u ovom slučaju Zavodu za hitnu medicinu brodsko-posavske županije, o čemu
smo u pisanom obliku izvijestili nadležne te priložili svoje potpisane izjave."
Vije ćnik Hrvoje Špicer, HDZ, putem elektroničke pošte naveo je sljedeće: "Predlažem da se u
vrijeme krize izazvane koronavirusom COVID-19 vijećnička naknada uplaćuje Zavodu za hitnu medicinu
brodsko-posavske županije, sukladno pisanoj izjavi našeg Kluba vijećnika."
Vije ćnica Lidija Blažević, HDZ, putem elektroničke pošte istakla je sljedeće: "S obzirom da se naš
Klub vijećnika svih budućih naknada tijekom krize vezane uz koronavirus odlučio odreći i preusmjeriti
prema zdravstvenoj ustanovi - Zavodu za hitnu medicinu brodsko-posavske županije na korist svih
stanovnika grada Slavonskog Broda, molim da se postupi prema potpisanim i dostavljenim izjavama."

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane daljnje rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojen prijedlog Oduke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i članovima
radnih tijela Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog
Zapisnika.
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TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i
zakup javne površine za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih
virusom COVID-19

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je jednoglasno, s 21 glas "za", usvojen prijedlog Odluke o
oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne povr šine za vrijeme trajanja
izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

TOČKA 8.
Prijedlog Odluke o oslobađanju obveznika od obveze plaćanja komunalne naknade
za poslovni prostor obveznika u djelatnostima pogođenim koronavirusom

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je jednoglasno, s 21 glas "za", usvojen prijedlog Odluke o
oslobađanju obveznika od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor obveznika u
djelatnostima pogođenim koronavirusom, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

TOČKA 9.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Ustanove za
gospodarenje športskim objektima

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Ustanove za
gospodarenje športskim objektima, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Ustanove Dje čjeg
vrtića Ivana Brlić-Mažuranić

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Vije ćnik Hrvoje Spicer, HDZ, putem elektroničke pošte naveo je sljedeće:
"U obrazloženju nisam našao detaljno pojašnjenje zašto Upravno vijeće Ustanove predlaže izglasavanje
Odluke o imenovanju vr šitelja dužnosti ravnatelja Ustanove Dječjeg vrtića Ivana Brlić-Mažuranić.
Pitanja na koja molim pisani odgovor su:

• Kada je natječaj objavljen?
• Koliko kandidata se javilo na natječaj?
• Koliko prijavljenih kandidata ispunjava uvjete natječaja?
• Zašto je donesena Odluka o neizboru ravnatelja?
• Je li natječaj objavljen prekasno?
• Ima li Ustanova u razdoblju od 19. ožujka 2020. do danas (17. travnja 2020.), zakonskog

zastupnika (dosadašnjoj ravnateljici je Ugovor o radu istekao 19. ožujka 2020.)?
• Ako ustanova o navedenom razdoblju nije imala zakonskog zastupnika tko je odgovoran?"
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Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane daljnje rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojen prijedlog Odluke o imenovanju vr šiteljice dužnosti ravnateljice Ustanove Dječjeg
vrtića Ivana Briić-Mažuranić, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

TOČKA 11.
Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grad Slavonskog
Broda i njihovih zamjenika

Predlagatelj točke je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova
"suzdr žan", usvojen Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grad Slavonskog
Broda i njihovih zamjenika, a Zaključak i Javni poziv su privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

Sukladno Uputama predsjednika Gradskog vijeća o načinu odr žavanja 16. sjednice Gradskog vijeća
KLASA: 021-01/20-01/10, URBROJ: 2178/01-07-20-2, od 9. travnja 2020. godine, sjednica zaključena
u 13.00 sati.

Zapisnik sastavila
Svjetlana Dudrak

Predsjednik Gradskog vije ća
Stribor Valenta
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P R I V I T A K

SASTAVNI DIO ZAPISNIKA

akti doneseni na 16. sjednici Gradskog vijeća
Grada Slavonskog Broda
17. travnja 2020. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/19-01/60
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavskežupanije" br . 6/09. i 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvje šća o radu i financijskog izvje šća

Ustanove Dje čji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić
za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić za 2019. godinu.

ik Gradskog vije ća
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Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/19-01/61
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br . 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,
5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana
17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvje šća o radu i financijskog izvje šća

Ustanove Dje čji vrtić Potjeh
za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Dječji vrtić Potjeh za 2019. godinu.
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XSPSAVSDostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 610-01/19-01/86
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavskežupanije" br . 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvje šća o radu i financijskog izvje šća

Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod
za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod za 2019. godinu.

Predsjednik Gradskog vije ćaStribor Valenta

,^<?> 1 mDostaviti: 7
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 610-01/19-01/85
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br . 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,
5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana
17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvje šća o radu i financijskog izvje šća Ustanove

Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić
za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić za 2019. godinu.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/19-01/86
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavskežupanije" br . 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvje šća o radu i financijskog izvje šća

Ustanove Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda
za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu.

Predsjednik Gradskog vije ćaStriboii Valenta
1

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/19-01/128
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br . 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,
5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana
17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K U UČ A K
o usvajanju Izvje šća o radu i financijskog izvje šća

Ustanove za gospodarenje športskim objektima Grada Slavonskog Broda
za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima Grada Slavonskog Broda za 2019.
godinu.

Gradskog vije ća
©r Valenta

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 610-01/19-01/87
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br . 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,
5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana
17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvje šća o radu i financijskog izvje šća Ustanove

Hrvatski institut za povijest- Podružnica za povijest Slavonije , Srijema i Baranje
za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i
Baranje za 2019. godinu.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/18-01/29
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije" br . 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,5/14. i 4/18.), na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana 17.travnja 2020. godine, donosi se

Z A K U U Č A K
o usvajanju Izvje šća o ostvarenim programima javnih potreba
u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda

za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o ostvarenimprogramima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2019.godinu.

adskog vije ća
lenta

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-02/18-01/8
URBROJ: 2178/01-07-20-25
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavskežupanije" br . 6/09. i 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,
5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana
17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K U UČ A K
o usvajanju Izvje šća decentraliziranih funkcija osnovnog školstva

Grada Slavonskog Broda
za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/19-01/1
URBROJ: 2178/01-07-20-4
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavskežupanije" br . 6/09. i 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13.,
5/14. i 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana
17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvje šća o radu

Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda
za razdoblje srpanj- prosinac 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Slavonskog Broda Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj - prosinac 2019. godinu.

radskog vije ća
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Dosje
4. Dokumentacija
5. Zapisnik
6. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VUEĆE
KLASA: 021-01/20-01/9
URBROJ: 2178/01-07-20-3
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Temeljem članka 31. stavak 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br . 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08.,36/09.,150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19.), članka 35. i 36. Statuta
Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br . 6/09. i 13/10. i
Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br . 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. ), a u skladu s
Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti
i odr žavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine" broj 32/20.) i sukladnopreporukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada
Slavonskog odr žanoj dana 17. travnja 2020.godine, donosi se

O D L U K A
o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vije ća

i članovima radnih tijela

I.
Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije koronavirusa COVID-19,

članovima Gradskog vijeća i članovima Radnih tijela obustavit će se naknada od dana stupanja
na snagu Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i odr žavanja sportskih i kulturnih događanja do dana opoziva.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku

Grada Slavonskog Broda".

šjednjk Gradskog vije ća
Stribor Valenta1

£\\;. (TJ <

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Članovi Gradskog vijeća
6. Članovi radnih tijela
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/20-01/6
URBROJ: 2178/01-07-20-17
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novineRepublike Hrvatske" br . 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br . 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09.,125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. ), članka 35. i 36. Statuta GradaSlavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br . 6/09., 13/10. i "Službeni glasnikGrada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. ), u svezi Odluke Ministarstva zdravstvao proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2 od 11. ožujka 2020. godine,na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj 17. travnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne površineza vrijeme epidemije izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19

I.
Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u onim djelatnostima kojimaje privremeno naložena obustava rada sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja,rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i odr žavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštiteRepublike Hrvatske (u daljem tekstu: Odluka), u cijelosti se oslobađaju plaćanja zakupnine od danastupanja na snagu navedene Odluke do dana opoziva.

II.
Zakupnici javnih povr šina na području grada Slavonskog Broda u onim djelatnostima u kojimaje Odlukom privremeno naložena obustava rada,a koji u tom razdoblju imaju ugovoreni zakup u cijelostise oslobađaju plaćanja zakupnine od dana stupanja na snagu navedene Odluke do dana opoziva.

III.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Službenom glasniku GradaSlavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vije ća
4^V^Stribor ValentaviR -žP -MDostaviti:

OTO1. Predsjednik Gradskog Vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za gospodarstvo
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Službeni glasnik
6. Dosje
7. Dokumentacija
8. Zapisnik
9. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/20-01/6
URBROJ:2178/01-07-20-18
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novineRepublike Hrvatske" br . 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19.), članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novineRepublike Hrvatske" br . 68/18. 110/18. i 32/20.) i članka 35. i 36. Statuta Grada Slavonskog Broda("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br . 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada SlavonskogBroda" br . 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18.) na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda,odr žanoj dana 17. travnja 2020. godine, donosi se

O D L U K A
o oslobađanju obveznika od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni

prostor u djelatnostima pogođenim koronavirusom

Članak 1.
Gospodarski subjekti koji su obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor u kojem

je obustavljeno obavljanje poslovne djelatnosti, temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenihokupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i odr žavanja sportskih i kulturnih događanja ("Narodne
novine Republike Hrvatske" br . 32/20.), osloboditi će se u potpunosti obveze plaćanja komunalne
naknade, za razdoblje od stupanja na snagu predmetne Odluke do njezina opoziva.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada

Slavonskog Broda".

kog vije ća

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
4. Upravni odjel za gospodarstvo
5. Upravni odjel za financije i računovodstvo
6. Službeni glasnik
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/20-01/41
URBROJ: 2178/01-07-20-4
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine Republike Hrvatske" br . 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 38. Zakona
o ustanovama ("Narodne novine Republike Hrvatske" br . 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,
127/19), članka 22. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima i članka 36.
Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br . 6/09. i
13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. ) po
prijedlogu Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima, na 16. sjednici
Gradskog vijeća Grada Slavonskog odr žanoj dana 17. travnja 2020.godine, donosi se

O D L U K A
o davanju suglasnosti na imenovanje

ravnatelja Ustanove za gospodarenje športskim objektima

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izboru i imenovanju Damira Rukavine za ravnatelja

Ustanove za gospodarenje športskim objektima koju je Upravno vijeće donijelo na svojoj 29.
sjednici odr žanoj dana 20. ožujka 2020. godine.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku

Grada Slavonskog Broda".

nik Gradskog vije ća
îibor Yalenta

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Imenovani
6. Službeni glasnik
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VDEĆE
KLASA: 601-02/20-01/22
URBROJ: 2178/01-07-20-4
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić te na temeljučlanka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine Republike
Hn/atske" br . 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.), članka 38. Zakona o ustanovama
("Narodne novine Republike Hrvatske" br . 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. ), članka
50. Statuta Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod i članka 35. i 36. Statuta Grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br . 6/09. i 13/10. i Službeni
glasnik Grada Slavonskog Broda br . 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18.) na 16. sjednici
Gradskog vijeća Grada Slavonskog odr žanoj dana 17. travnja 2020.godine, donosi se

O D L U K A
o imenovanju vršiteljice dužnosti

ravnateljice Ustanove Dje čjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić

I.

Na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić imenuje se
Zorana Butorac, profesorica predškolskog odgoja, vr šiteljicom dužnosti ravnateljice Ustanove
Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod do izbora novog ravnatelja.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku

Grada Slavonskog Broda".

Predsj ik Gradskog vije ća
bor ValentaV.
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Dostaviti:
1. Gradsko vijeće
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić
5. Imenovana
6. Službeni glasnik
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/20-01/8
URBROJ: 2178/01-07-20-3
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine Republike Hrvatske"br, 41/14.), članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 2/14.) i članka 36. Statuta Grada SlavonskogBroda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br . 6/09. i 13/10. i "Službeni glasnik GradaSlavonskog Broda" br . 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.), na 16. sjednici Gradskog vijećaGrada Slavonskog Broda, odr žanoj dana 17. travnja 2020. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K
o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

i njihovih zamjenika

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda pokreće postupak izbora članova Savjeta mladihGrada Slavonskog Broda i njihovih zamjenika objavljivanjem Javnog poziva za isticanjekandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda i njihovih zamjenika.
Javni poziv kao sastavni dio ovog Zaključka objavit će se na službenim mrežnimstranicama Grada Slavonskog Broda i u sredstvima javnog priopćavanja.

*đsjednik Gratis^ \35tribot^lfenta
kog vije ćakt.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
4. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/20-01/8
URBROJ: 2178/01-07-20-4
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.
Temeljem članka 9. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine Republike Hrvatske" br . 41/14.),članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda ("Službeni glasnik GradaSlavonskog Broda" br . 2/14.) i 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., 5/12.,6/13., 5/14. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 16. sjednici odr žanoj17. travnja 2020. godine, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

i njihovih zamjenika

I.
Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda pokreće postupak izbora za članove Savjeta mladih injihovih zamjenika koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim

poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i
savjetovanja mladih u gradu Slavonskom Brodu.

II.
Savjet mladih Grada Slavonskog Broda osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća

Grada Slavonskog Broda koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih grada Slavonskog
Broda.

Savjet ima 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika koji bira Gradsko vijeće na vrijeme
od tri godine.

III.
Pozivaju se ovlašteni predlagatelji: udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema

djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci
političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih sa sjedištem na
području grada Slavonskog Broda da prijave kandidate za članove Savjeta mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od
najmanje 40 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta
mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

IV.
Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili

boravištem na području grada Slavonskog Broda koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u
Savjetu mladih imaju od navr šenih 15 do navr šenih 30 godina života.



V.
Prijedlog kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike dostavlja se na obrascu

naziv, sjedište i adresu ovlaštenog predlagatelja,
ime i prezime kandidata i zamjenika kandidata, datum i godinu rođenja, adresuprebivališta ili boravišta
izjave o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana
izjave da su kandidati predloženi u skladu s aktima predlagatelja.

Pisano obrazloženje prijedloga kandidature mora sadr žavati
podatke o kandidatu (škola, fakultet, veleučilište koje pohađa, zavr šeno obrazovanje i
zaposlenje, odnosno radno mjesto i poslodavac)
dosadašnje aktivnosti, interesi i druge karakteristike kandidata za člana i zamjenika člana

koji sadr ži:

Obrasci za prijavu kandidata i zamjenika kandidata objavljeni su na službenoj mrežnoj straniciGrada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr te se mogu preuzeti i izravno u Gradu SlavonskomBrodu, Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, Slavonski Brod, Vukovarska br . 1.
VI.

Javni poziv objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Slavonskog Brodawww.slavonski-brod.hr i sredstvima javnog priopćavanja.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva za isticanje kandidature.

VII.
Prijedlozi kandidata i njihovih zamjenika za Savjet mladih Grada Slavonskog Broda s

obrazloženjima i odgovarajućom dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Grada Slavonskog
Broda ili putem pošte na adresu:

GRADSKO VIJEĆE
Grada Slavonskog Broda

ODBOR ZA IZBORIIMENOVANJA
Slavonski Brod, Vukovarska broj 1,

s naznakom: "PRIJEDLOG KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
GRADA SLAVONSKOG BRODAINJIHOVIH ZAMJENIKA".

VIII.
Članove Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda i njihove zamjenike bira Gradsko

vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

IX.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

ik Gradskog vije ća
r Valenta



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/20-01/10
URBROJ: 2178/01-07-20-25
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

SVIM ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM GLASOVANJU

s održane 16.sjednice Gradskog vije ća Grada Slavonskoga Broda

Sjednica Gradskog vijeća odr žana je na daljinu putem elektroničke pošte sukladno uputama predsjednika Gradskog
vijeća i dostavljenom dnevnom redu dana 17.travnja 2020.godine te je zavr šila u 13:00 sati.

Prebrojavanje i utvr đivanje glasova te administrativna obrada sjednice izvr šena je u zgradi Gradske uprave u
Tvr đavi Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod 17. travnja 2020.

Nakon izvr šenog uvida u spremnik ulazne elektroničke pošte Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda
qradskoviiece@slavonski-brod.hr , izvr šava se prebrojavanje ulazne e-pošte gradskih vijećnika s naznačenim
glasovima od strane Vedrana Kožula, višeg stručnog suradnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu te
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 21 ( dvadesetijedan) vijećnik dostavio e-mail sa sadr žanim glasovima,
što znači da je sjednici od 25 vijećnika sudjelovao 21 vijećnik, odnosno dovoljan broj za donošenje pravovaljanih
odluka. Vijećnici koji su dostavili e-mailove sa sadr žanim glasovima smatraju se nazočnima na ovoj sjednici.
Vije ćnici koji su sudjelovali:

Davor Gruber , Mario Rubil, Maja Jarić, Stanislav Sorić, Romana Mišić, Ivan Katušić, Nataša Buntić, Lidija Mioč,
Andrija Marić, Ana Pitlović, Anto llić, Tomislav Tekić, Boro Grubišić, llijana Vrbat Pejić, Sanda Livia Maduna , Lidija
Blažević, Hrvoje Špicer , Anita Holub, Roberto Lujić, Emina Berbić Kolar i Stribor Valenta.
Vije ćnici koji nisu sudjelovali: Josip Samardžić, Ante Cvitković, Slavica Lemaić i Karmen Dizdar Grgurević

Pristupa se pregledu zaprimljene elektroničke pošte te se utvr đuje da je od zaprimljenih e-mailova 21 (
dvadesetijedan) e-mail sa sadr žanim glasovima dostavljen pravodobno te sukladno uputama.

Predsjednik Gradskog vijeća izvr šava uvid uZapisnik o radu 15. sjednice Gradskog vijeća te zaprimljene e-mailove
s glasovima vijećnika te se utvr đuje da nije bilo zaprimljenih primjedbi na Zapisnik.

Kako nije bilo primjedbi predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je od 21 nazočnog vijećnika, sa 14 glasova
"za" i 7 glasova "suzdr žan", prihvaćen Zapisnik o radu 15. sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je putem e-pošte vijećnike s prijedlogom dnevnog reda 16. sjednice
Gradskog vijeća koji su vijećnici dobili uz poziv te izvr šio uvid u zaprimljene e-mailove radi utvr đenja ima li daljnjih
prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.

Kako nije bilo prijavljenih za prijedloge, predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je daje od 21 nazočnog vijećnika,
s 14 glasova "za" i 7 glasova "suzdr žan" usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić

Dječji vrtić Potjeh

1



Gradska knjižnica Slavonski Brod

Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić

Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
3. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. godini
4. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Slavonskog Broda u 2019. godini
5. Izvješće Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine
6. Prijedlog Oduke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog

vijeća Grada Slavonskog Broda
7. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne povr šine za vrijeme

trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19
8. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveznika od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor

obveznika u djelatnostima pogođenim koronavirusom
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Ustanove za gospodarenje športskim

objektima
10. Prijedlog Odluke o imenovanju vr šitelja dužnosti ravnateljice Ustanove Dječjeg vrtića Ivana Brlić-Mažuranić
11. Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grad Slavonskog Broda i njihovih zamjenika

Sukladno članku 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda vijećnička pitanja postavljaju se
gradonačelniku. Pristupa se pregledu zaprimljene elektroničke pošte te se utvr đuje daje od zaprimljenih e-mailova
zaprimljena pitanja od strane 1 vijećnika, Roberta Lujića kako slijedi :

„1. Da li će se i kada nastaviti sređivanje okoli ša na naselju Slavonije I čija je devastacija izazvana radovima na
toplovodnoj mreži?
2. Da li je istina da Brod-parking i u vrijeme COVID-19 naplaćuje parkiranje i dijeli kazne? Neki gradovi su donijeli
odluke o zaustavljanju naplate dok ne prođe ugroza pandemije. Da li gradonačelnik ima namjeru tako nešto uvesti ?,,

Pitanja će se proslijediti predlagatelju radi davanja odgovora koji će se po obradi dostaviti vijećnicima u pisanom
obliku.

Kako nije bilo daljnjih prijava, predsjednik Gradskog vijeća zaključio je točku dnevnog reda - Aktualni sat.

Otvaraju se ostale točke dnevnog reda , pristupa se pregledu zaprimljene elektroničke pošte te se utvr đuju sljedeći
rezultati glasovanja :

Komentari

NAZIV TOČKE DNEVNOG REDA SUZDRŽAN/AZA PROTIVRB

0Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Gradskog vijeća 14 0 7

Usvajanje prijedloga Dnevnoga reda 16.sjednice Gradskog
vijeća Grada Slavonskoga Broda

014 0 7

2Aktualni sat1.

Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu grada
Slavonskog Broda za 2019. godinu2.

014 7
a. Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić

00 813b. Dječji vrtić Potjeh
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014 0 7c. Gradska knjižnica Slavonski Brod

014 0 7d. Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić

014 0 7e. Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda

014 0 7f. Ustanova za gospodarenje športskim objektima

0g. Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest
Slavonije, Srijema i Baranje

14 0 7

Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim
djelatnostima u 2019. godini

03. 14 0 7

Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada
Slavonskog Broda u 2019. godini

04. 14 0 7

Izvješće Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje

srpanj-prosinac 2019. godine

0
5. 14 0 7

Prijedlog Oduke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog
vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Slavonskog Broda

6. 14 0 7
2

Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za
poslovne prostore i zakup javne povr šine za vrijeme trajanja
izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19

0
7. 21 0 0

Prijedlog Odluke o oslobađanju obveznika od obveze plaćanja
komunalne naknade za poslovni prostor obveznika u
djelatnostima pogođenim koronavirusom

0
8. 21 0 0

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja
Ustanove za gospodarenje športskim objektima

09. 14 0 7

Prijedlog Odluke o imenovanju vr šitelja dužnosti ravnateljice
Ustanove Dječjeg vrtića Ivana Brlić-Mažuranić

014 010. 7

Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih
Grad Slavonskog Broda i njihovih zamjenika

014 011. 7

U svezi točke 6. Dnevnog reda zaprimljen je komentar vijećnice Livije Madune :

„Komentar: Naš Klub vijećnika se svih budućih naknada tijekom krize vezane uz koronavirus odlučio odreći i
preusmjeriti prema zdravstvenoj ustanovi , u ovom slučaju Zavodu za hitnu medicinu BPŽ-a, o čemu smo u pisanom
obliku izvijestili nadležne te priložili svoje potpisane izjave."

U svezi točke 6. Dnevnog reda zaprimljeni su komentari vijećnika Roberta Lujića :

„Svakako da se slažem sa Prijedlogom Odluke no međutim imam nekoliko opservacija.
1. Naveo bi kako je prijedlog o obustavi naknada potaknut od strane SDP-a još 02.04.2020. na portalu e-brod, a
oblikovao ga je Upravni odjel za lokalnu samoupravu.

Članak o kojem govorim nalazi se na poveznici :
https://www.ebrod.net/slavonski -brod/clanak/robert-lujic-predlaze-da-se-gradski -i-zupanijski -vijecnici -odreknu-
svojih-naknada-za-potrebite-gradane-do-kraja-mandata~32005.html
2. Ono što se iz Odluke ne vidi , gdje i kome je novac od naknada namijenjen. Da li je to pučka kuhinja, Caritas,
socijalno ugroženi građani ili ...?

3. Ono što se ne vidi i ne bi trebalo biti u Odluci , a bilo bi lijepo raspraviti i znati nešto o tome (poglavito što Gradsko
vijeće donosi Proračun) je set mjera koje je Gradska uprava poduzela.
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Za očekivati je kako se Prihodovna strana proračuna neće ostvariti u pianiranim okvirima (što će možda dovesti i
do rebalansa proračuna), ali vjerujem da nas sve zanima rashodovna strana sve zanima.
Koji će to rashodi biti smanjeni ? Da li će doći do smanjenja plaća i /ili otpuštanja (u Gradskoj upravi , trgovačkim
društvima i ustanovama)? Kako će se riješiti problem zaposlenih na određeno? Što je sa javnom nabavom i
investicijama koje su planirane ili su u tijeku? Da li su sredstva planirana za smotre, festivale i manifestacije
preraspodijeljena na druge stavke? Kakvo je punjenje proračuna? ...
4. U Prijedlogu Odluke stoji da će ovo trajati do dana opoziva stoga predlažem da se obustavi isplata naknada do
kraja mandata, budući se posljedice COVID-19 neće zaustaviti danom prestanka sadašnjih mjera, već će posljedice
(poglavito u gospodarstvu) vjerojatno biti dugoročnog karaktera. „

Predsjednik Gradskog vije ća konstatira da su prihvaćeni svi prijedlozi prethodno navedenih točaka
Dnevnog reda te usvojeni sukladno navedenim glasovima.
0 sjednici će se sastaviti zapisnik koji će se dostaviti na usvajanje na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
Ovo izvješće dostavit će se svim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda.

Obrada:

Viši striićdi suradnik

Vedrap Kožul.mag.iur .
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Snježana Štivić,djpl.oec.—č/
GRADSKOG VIJEĆA

ibor Valenta
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Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana, u spis
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