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

Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
održane 13. srpnja 2020. godine

Sjednica Gradskog vijeća odr žana je na daljinu putem elektroničke pošte, službene adrese
qradskoviiece@slavonski-brod.hr. 13. srpnja 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.).
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: 021-01/20-01/24, 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 Izvanredne sjednice Gradskog
vijeća KLASA: 021-01/20-01/24, URBROJ: 2178/01-07-20-2, od 9. srpnja 2020. godine koje u cijelosti
glase:
"Sukladno pozivu KLASA: 021-01/20-01/24, URBROJ: 2178/01-07-20-1 od 9. srpnja 2020. godine,
Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda odr žat će se putem elektroničke pošte
dana 13. srpnja 2020. godine u vremenu od 9.00 do 11.00 sati (u trajanju od dva sata). Materijali za
sjednicu su Vam dostavljeni putem elektroničke pošte te dostupni na uvid putem službenih web-
stranica Grada Slavonskog Broda na sljedećoj poveznici:
https:/ /www.slavonski-brod.hr/index.php/qradsko-viiece/siednice-qradskoq-viieca
Preporučuje se vijećnicima da prethodno provjere tehničke mogućnosti svojih uređaja i internetsku
vezu kako bi osigurali slanje svojeg e-maila u vremenu odr žavanja sjednice, jer za navedeno snose
vlastitu odgovornost. Izjašnjavanje i glasovanje po točkama dnevnog reda će se odr žati putem
elektroničke pošte (e-mail) te molimo da na e-mail qradskoviiece@slavonski-brod.hr dostavite povratno
Vaše glasove za prijedlog dnevnog reda te predložene točke dana 13. srpnja 2020. godine u vremenu
od 9.00 sati do najkasnije 11.00 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 13. srpnja
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 na dan i u vrijeme odr žavanja sjednice
odaberete opciju 'Odgovori' ('Reply to' ili slično ) te potom u tablici u samom povratnom e-mailu upišete
oznaku X u pripadajućem stupcu ili u zasebnom e-mailu s istovjetnom tablicom. 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. Podsjećamo da je potrebno označiti glasove i u rubrici 'Usvajanje prijedloga dnevnog
reda s prihvaćanjem prijedloga o hitnosti postupka'. Nadalje, očitovanja, komentare i ostalo vezano za
predmetnu točku vijećnici mogu dostaviti u povratnom e-mailu s označenim glasovima u pripadajućoj
rubrici tablice. Kako se radi o izvanrednoj sjednici, nije predviđeno postavljanje vijećničkih pitanja
gradonačelniku u okviru Aktualnog sata. Nakon zaprimanja svih e-mailova s glasovima, prebrojavanja
te utvr đivanja glasova, svi vijećnici će povratno dobiti izvješće o rezultatima glasovanja."
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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, 13. srpnja 2020.
godine.
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.
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, Josip Samardžić, Vlado Prskalo, Tomislav Tekić, Ilijana Vrbat
Pejić, Lidija Blažević, Hrvoje Špicer , Anita Holub, Roberto Lujić, Emina Berbić Kolar i Stribor Valenta.
Vijećnici koii nisu sudjelovali: Sanda Livia Maduna, Boro Grubišić, 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

• 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 s prijedlogom hitnosti postupka.
Predsjednik Gradskog vijeća, uvidom u elektroničku poštu konstatira da nema prijedloga za izmjenu
i dopunu dnevnog reda Izvanredne sjednice te je od 21 nazočnog, odnosno prijavljenog vijećnika, sa 17
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 od 21 nazočnog, odnosno prijavljenog vijećnika, sa 17
glasova "za", zajedeno s prihvaćenim prijedlogom o hitnosti postupka, prihvaćen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o opozivu Odluke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i
članovima radnih tijela

2. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne
povr šine za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih
epidemijom COVID-19

0 prijedlogu Dnevnog reda Izvanredne sjednice nije iskazalo stav, odnosno nije glasovalo 4 vijećnika.

TOČKA 1.
Prijedlog Odluke o opozivu Odluke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i
članovima radnih tijela

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je od 21 nazočnog, odnosno prijavljenog vijećnika, s 14 glasova
"za" i 1 glasom "protiv", prihvaćen prijedlog Odluke o opozivu Odluke o obustavi isplate naknade
članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.
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0 prijedlogu Odluke o opozivu Odluke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i
članovima radnih tijela nije iskazalo stav, odnosno nije glasovalo 6 vijećnika.

TOČKA 2.
Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne
površine za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih
epidemijom COVID-19

Uvidom u zaprimljenu elektroničku poštu s glasovima vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira
kako nema evidentirane rasprave te je jednoglasno, s 21 glas "za", prihvaćen prijedlog Odluke o
oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne povr šine za vrijeme mjera
ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19, a Odluka je
privitak i sastavni dio ovog Zapisnika.
Sukladno Uputama predsjednika Gradskog vijeća o načinu odr žavanja Izvanredne sjednice Gradskog
vijeća, KLASA: 021-01/20-01/24, URBROJ: 2178/01-07-20-2, od 9. srpnja 2020. godine, sjednica je
zaključena u 11.00 sati.

Zapisnik sastavila
Svjetlana Dudrak

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Vaienta
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PR IV ITAK

(SASTAVNI DIOZAPISNIKA

akti doneseni na Izvanrednoj sjednici Gradskog vijeć a
Grada Slavonskog Broda
13. srpnja 2020. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/20-1/9
URBROJ:2178/01-07-20-7
Slavonski Brod, 13. srpnja 2020.

Temeljem članka 31. stavak 2. 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. i
98/19.), 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 odr žanoj dana
13. srpnja 2020. godine, donosi se

O D L U K A
o opozivu Odluke o obustavi isplate naknade

članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela

I.

Opoziva se Odluka o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i članovima
radnih tijela KLASA: 021-01/20-01/9 URBROJ:2178/01-07-20-3 od 17. travnja 2020. godine
("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 4/20).

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

Grada Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta/Mf' hifšc v|£E|

ML^Uf!
us

>
Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/20-01/6
URBROJ:2178/01-07-20-31
Slavonski Brod, 13. srpnja 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine
Republike Hrvatske" broj 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 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.), u svezi Odluke Ministarstva zdravstva o
proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2 od 11. ožujka 2020. godine,
na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, odr žanoj 13. srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U
o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne površine

za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti
uzrokovanih epidemijom COVID-19

Članak 1.
Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u onim djelatnostima kojima

je privremeno naložena obustava rada sukladno Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i odr žavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme
trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 sa svim izmjenama i dopunama ("Narodne novine
Republike Hrvatske" br . 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20, 63/20, 67/20, dalje u tekstu: Odluka), u
cijelosti se oslobađaju plaćanja zakupnine od dana stupanja na snagu navedene Odluke do ukidanja
mjera obustave rada prema odredbama Odluke.

Članak 2.
Zakupnici javnih povr šina na području grada Slavonskog Broda u onim djelatnostima kojima je

privremeno naložena obustava rada sukladno Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i odr žavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme
trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 sa svim izmjenama i dopunama ("Narodne novine
Republike Hrvatske" br . 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20, 63/20, 67/20, dalje u tekstu: Odluka), a
koji u tom razdoblju imaju ugovoreni zakup u cijelosti se oslobađaju plaćanja zakupnine od dana
stupanja na snagu navedene Odluke do ukidanja mjera obustave rada prema odredbama Odluke.

Članak 3.
Pored oslobađanja iz članka 2. ove Odluke primjenjuju se sljedeća oslobađanja za određene

vrste zakupa javnih povr šina:
zakupnici javnih povr šina za prodaju i pečenje plodina i prodaju na klupama na mini tr žnicama
koji imaju sklopljene godišnje ugovore o zakupu oslobađaju se plaćanja zakupnine od dana kada
im je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dozvoljen rad pa do 15. srpnja 2020.
godine



zakupnici javnih povr šina za postavljanje ljetnih terasa oslobađaju se plaćanja zakupnine od
dana kada im je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dopušten rad pa do 15.
srpnja 2020. godine, a od 16. srpnja 2020. godine do ukidanja mjera prostornog ograničavanja
propisanih od strane nadležnih tijela plaćati će zakupninu u iznosu od 70% cijene ukupne
ugovorene povr šine utvr đene Ugovorima o zakupu i dodacima osnovnih ugovora.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za

poslovne prostore i zakup javne povr šine za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih
okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 ("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br . 7/20.)

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
ribor Valenta

Dostaviti:
1. 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


