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Z A P I S N I K
o radu IZVANREDNE SJEDNICE

Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
održane 8. svibnja 2020. godine

Sjednica Gradskog vijeća odr žana je na daljinu putem elektroničke pošte, službene adrese
gradskoviiece@slavonski-brod.hr. 8. svibnja 2020. godine.
Sjednicu Gradskog vijeća sazvao je Stribor Valenta, predsjednik Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda, sukladno članku 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br . 6/09., 2/10., 13/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog
Broda" br . 1/12., 6/13., 4/18., 12/18. i 3/20.) radi žurnog donošenja i stupanja na snagu Odluke o
razrješenju međusobnih odnosa između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog Telekoma d.d.

Zapisnik sa sjednice sastavila je Svjetlana Dudrak, administrativna referentica Gradske uprave,
sukladno Izvješću o provedenom glasovanju s odr žane Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada
Slavonskog Broda, KLASA: 021-01/20-01/14, URBROJ: 2178/01-07-20-7.

Vijećnici Gradskog vijeća su na službeno verificirane adrese elektroničke pošte s Dnevnim redom
zaprimili i Upute predsjednika Gradskog vijeća o načinu odr žavanja Izvanredne sjednice Gradskog
vijeća KLASA: 021-01/20-01/14, URBROJ: 2178/01-07-20-2, od 6. svibnja 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 izvanredna sjednica
Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda odr žati putem elektroničke pošte dana 8. svibnja
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
Izjašnjavanje (glasovanje) po točki dnevnog reda će se odr žati putem elektroničke pošte te molimo da
na e-mail gradskovijece@slavonski-brod.hr dostavite povratno Vaš glas za predmetnu točku dana 8.
svibnja 2020. godine u vremenu od 9.00 sati do najkasnije 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 8. svibnja 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 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. Nadalje, očitovanja, komentare i ostalo
vezano za predmetnu točku vijećnici mogu dostaviti u povratnom e-mailu u kojem će označiti svoje
glasove u pripadajućoj rubrici tablice. Nakon zaprimanja svih e-mailova s glasovima, prebrojavanja te
utvr đivanja glasova, svi vijećnici će povratno dobiti izvješće o rezultatima glasovanja."
Prebrojavanje i utvr đivanje glasova te administrativna obrada Izvanredne sjednice Gradskog vijeća
izvr šena je u zgradi Gradske uprave u Tvr đavi Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, 8. svibnja 2020.

https://www.slavonski-brod.hr/10492-izvanredna-siednica-qradskoq-viieca-2povezmci:
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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, dostavilo 13 vijećnika, odnosno dovoljan broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Vijećnici 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, Emina Berbić Kolar i Stribor Valenta.
Vijećnici koji nisu sudjelovali: Josip Samardžić, Ante Cvitković, Tomislav Tekić, Boro Grubišić,
Ilijana Vrbat Pejić, Sanda Livia Maduna, Lidija Blažević, Hrvoje Špicer , Anita Holub, Slavica Lemaić,
Karmen Dizdar Grgurević i Roberto Lujić,

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.
• Usvajanje Dnevnog reda Izvanredne sjednice Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su vijećnici putem elektroničke pošte zaprimili prijedlog
Dnevnog reda Izvanredne sjednice Gradskog vijeća.
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, putem elektroničke pošte 7. svibnja 2020. godine
naznačila je kako sijedi: "Jučer sam primila obavijest o Izvanrednoj sjednici. Dan i pol prije odr žavanja
sjednice. Sjednica se ne može odr žati na način kako je zamišljeno. Materijali su nepotpuni! Nije
naznačeno koji upravni odjel predlaže ovaj Prijedlog? Nema potpisa ispod Prijedloga. Nema potpisa ni
ispod Obrazloženja. 0 čemu se ovdje ustvari radi mi ne možemo znati. Tražim odgodu sjednicu. Želim
vidjeti sve materijale prije donošenja konačne odluke. Ministarstvo uprave također će biti obaviješteno.
Ovo je odrađeno neprofesionalno i bez poštivanja zakonske procedure."
Predsjednik Gradskog vijeća, 7. svibnja 2020. godine, putem elektroničke pošte, svim vijećnicima
Gradskog vijeća dostavio je očitovanje o navedenom koje u cijelosti glasi: "Pozivi na Izvanrednu
sjednicu Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda, koja će se odr žati dana 8. svibnja 2020. godine,
dostavljeni su vijećnicima dana 6. svibnja 2020. godine što znači da su dostavljeni 2 (dva) dana prije
odr žavanja sjednice. Prema odredbi članka 70. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog
Broda, prijedlog da se odluka ili drugi opći akt donese po hitnom postupku podnosi se najkasnije 1
(jedan) dan prije odr žavanja sjednice. Nadalje, prema odredbi članka 84. stavku 2. Poslovnika rok za
dostavu poziva za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda može se iz
opravdanih razloga skratiti. Kako je u obrazloženju prijedloga Odluke o razrješenju međusobnih odnosa
između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog Telekoma d.d. navedeno da je donošenje iste u funkciji
realizacije 'provođenja europskog projekta proširenja širokopojasnog interneta te budućih investicija
HT-a na području grada Slavonskog Broda' te se istom daje suglasnost za obvezivanje trgovačkog
društva Hrvatski Telekom d.d. na isplatu Gradu Slavonskom Brodu naknade za korištenje javne
povr šine, razvidna je opravdanost predlaganja donošenja prijedloga po hitnom postupku u izvanrednoj
sjednici. Stoga ne postoji pravna zapreka za odr žavanje sjednice iz navedenog razloga. Vezano za
primjedbu o nepotpunosti materijala uz točku dnevnog reda, uvidom je utvr đeno da je isti potpun.
Naime, prema odredbi članka 53. Poslovnika, prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke sadr ži:
zakonsku osnovu donošenja, tekst prijedloga odluke s obrazloženjem i tekst odredaba važeće odluke
koja se mijenja, odnosno dopunjuje. U obrazloženju prijedloga za donošenje odluke s nacrtom odluke
daju se objašnjenja pojedinih odredbi koje sadr ži prijedlog za donošenje odluke. Uvidom u prijedlog
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Odluke o razrješenju međusobnih odnosa između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog Telekoma d.d.
utvr đeno je da isti sadr ži zakonsku osnovu donošenja, tekst prijedloga odluke s obrazloženjem te
objašnjenjem pojedinih odredbi koje sadr ži prijedlog za donošenje odluke. Tekst odredbi važeće odluke
koja se mijenja, odnosno dopunjuje ovaj prijedlog ne može, po prirodi stvari, sadr žavati jer se radi o
prijedlogu novog akta. Stoga je predmetni prijedlog potpun jer sadr ži sve sastojke propisane
Poslovnikom. Hrvatski Telekom d.d. je, kao što je i navedeno u obrazloženju Odluke, dao ponudu za
razrješenje međusobnih odnosa između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog Telekoma d.d. čije se
prihvaćenje Odlukom predlaže, a Gradonačelnik je sukladno odredbama članka 51. stavak 1. Poslovnika
predložio Gradskom vijeću donošenje predmetne Odluke, o čemu je donio Zaključak o utvr đivanju
prijedloga Odluke te uputio predstavničkom tijelu na daljnji postupak. Nastavno na navod o nedostatku
potpisa, Zaključak Gradonačelnik o utvr đivanju prijedloga Odluke, čiji je sastavnim dijelom prijedlog
Odluke, potpisan je od strana predlagatelja. Stoga je neosnovan navod da prijedlog nije potpisan. Kako
je materijal sastavljen sukladno odredbama Poslovnika i potpun, nema osnove za nadopunu ili izmjenu
materijala. Nadalje, sukladno obrazloženome, nema osnove za odgodom predmetne sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća, uvidom u elektroničku poštu konstatira da nema daljnjih prijedloga za
izmjenu i dopunu dnevnog reda Izvanredne sjednice te je jednoglasno, s 13 glasova "za", usvojen
prijedlog da se po hitnom postupku na današnjoj Izvanrednoj sjednici razmotri predložena točka
dnevnog reda, sukladno članku 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br . 6/09., 2/10., 13/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada
Slavonskog Broda" br . 1/12., 6/13., 4/18., 12/18. i 3/20.).
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je jednoglasno, s 13 glasova "za", zajedeno s
prihvaćenim prijedlogom o hitnosti postupka prihvaćen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o razrješenju međusobnih odnosa između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog
Telekoma d.d.

TOČKA 1.
Prijedlog Odluke o razrješenju međusobnih odnosa između Grada Slavonskog Broda i
Hrvatskog Telekoma d.d.
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 13 glasova "za", prihvaćen prijedlog, a Odluka je
privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.

Sukladno Uputama predsjednika Gradskog vijeća o načinu odr žavanja Izvanredne sjednice Gradskog
vijeća, KLASA: 021-01/20-01/14, URBROJ: 2178/01-07-20-2, od 6. svibnja 2020. godine, sjednica
zaključena u 13.00 sati.

Zapisnik sastavila
Svjetlana Dudrak

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta
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PR IV ITAK

SASTAVNI DIOZAPISNIKA

akti doneseni na Izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća
Grada Slavonskog Broda
8. svibnja 2020. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:940-01/20-01/221
URBROJ:2178/01-07-20-4
Slavonski Brod, 8. svibnja 2020.
Na temelju članka 48. stavak 3. i 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.) i članka 35. i 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.) na Izvanrednoj sjednici Gradskog
vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj dana 8. svibnja 2020. godine, donosi se

O D L U K A
o razrješenju međusobnih odnosa između

Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog Telekoma d.d.
I.

Hrvatski Telekom d.d. se obvezuje isplatiti Gradu Slavonskom Brodu naknadu za korištenje javne
povr šine u iznosu od 650.000,00 kuna godišnje, za proteklih sedam godina, što ukupno iznosi
4.550.000,00 kuna.

II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda za provedbu Odluke i potpisivanje odgovarajućih
pravnih akata.

III.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Slavonskog
Broda.

ertaik Gradskog vijeća
ŠtKbpr Vaienta i

Pr

f8š" VF, \

T - nKI \o;o ifC

Dostaviti: 1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za gospodarstvo
4. Službeni glasnik
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Dosje
8. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
)

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/20-01/14
URBROJ: 2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 8. svibnja 2020.

SVIMČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

v r

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM GLASOVANJU

s održane Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda
8. svibnja 2020. godine

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća odr žana je na daljinu putem elektroničke pošte sukladno uputama
predsjednika Gradskog vijeća i dostavljenom dnevnom redu dana 8. svibnja 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 8. svibnja 2020. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća uvodno konstatira da je po primjedbama zaprimljenima od vijećnice Slavice
Lemaić, kojima se osporavala potpunost i urednost materijala za sjednicu te tražila odgoda početka
sjednice, provedena provjera te je utvr đeno da su primjedbe neosnovane te je prijedlog za odgodom
sjednice odbijen, o čemu su očitovanje dobili svi vijećnici dana 7. svibnja 2020. godine putem
elektroničke pošte. Nadalje, po predstavci spomenute vijećnice zaprimljeno je odgovor Ministarstva
uprave KLASA: 023-01/20-01/202 URBROJ: 515-05-02/1-20-2 od 7. svibnja 2020. godine po kojem je
razvidno da navodi iz predstavke nisu osnovani.
Nakon izvr šenog uvida u spremnik ulazne elektroničke pošte Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda
gradskoviiece@slavonski-brod.hr. izvr šava se prebrojavanje ulazne e-pošte gradskih vijećnika s
naznačenim glasovima od strane nadležnog službenika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu te
predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 13 (trinaest) vijećnika dostavilo e-mail sa sadr žanim
glasovima, što znači da je sjednici od 25 vijećnika sudjelovalo 13 vijećnika, odnosno dovoljan broj za
donošenje pravovaljanih odluka. Vijećnici koji su dostavili e-mailove sa sadr žanim glasovima smatraju
se nazočnima na ovoj sjednici.
Stoga se utvr đuje da su ispunjene sve pravne pretpostavke za uredno odr žavanje ove Izvanredne
sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda.
Vijećnici 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, Emina Berbić Kolar i Stribor Valenta.
Vijećnici koji nisu sudjelovali: Josip Samardžić, Ante Cvitković,Hrvoje Špicer , Anita Holub,Tomislav
Tekić, Ilijana Vrbat Pejić, Sanda Livia Maduna, Lidija Blažević , Boro Grubišić, Roberto Lujić, Slavica
Lemaić i Karmen Dizdar Grgurević.
Pristupa se pregledu zaprimljene elektroničke pošte te se utvr đuje da je od zaprimljenih e-mailova 13
(trinaest) e-mailova sa sadr žanim glasovima dostavljeno pravodobno te sukladno uputama.
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Predsjednik Gradskog vijeća prethodno je upoznao putem e-pošte vijećnike s prijedlogom dnevnog reda
Izvanredne sjednice Gradskog vijeća koji su vijećnici dobili uz poziv s prijedlogom za donošenjem akta
po hitnom postupku 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 13 nazočnih
vijećnika, jednoglasno, s 13 glasova "za" usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o razrješenju međusobnih odnosa između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog
Teletom d.d.

Konstatira se da je s prihvaćanjem dnevnog reda prihvaćen i prijedlog da se akt donese po hitnom
postupku.
Otvara se točka prva i jedina točka dnevnog reda, pristupa se pregledu zaprimljene elektroničke pošte
te se utvr đuju sljedeći rezultati glasovanja :

NAZIV TOČKE DNEVNOG REDA SUZDRŽAN/ARB ZA PROTIV

Usvajanje prijedloga Dnevnog reda Izvanredne
sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda s
prihvaćanjem prijedloga o hitnosti postupka

13 0 0

Prijedlog Odluke o razrješenju međusobnih odnosa
između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskom
Telekoma d.d.

1 13 0 0

IZJAŠNJAVANJAIKOMENTARI

U svezi navedene točke dnevnog reda nije zaprimljen niti jedan upit, komentar , primjedba ili prijedlog.
Kako nije bilo prijavljenih za prijedloge, predsjednik Gradskog vijeća konstatira je da je od
13 nazočnih vijećnika, jednoglasno, s 13 glasova "za" usvojen prijedlog.
0 sjednici će se sastaviti zapisnik koji će se dostaviti na usvajanje na sljedećoj redovnoj sjednici
Gradskog vijeća.
Ovo Izvješće dostavit će se svim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda putem
elektroničke pošte te objaviti na službenim web stranicama Grada Slavonskog Broda.
Obracja:
Viši sttoučni suradnik
Vedrah Kožul,mag.iur .
Privremena pročelnica:
Snje^dha Štivić,dipl.oec.

EDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Stribor Valenta


