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GRADSKO VIJEĆE 
Odbor za izbor i imenovanja 

- predsjednik 
 
 
PREDMET:   Izbor člana i predsjednika u radna tijela  

Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda 
 

  
Sukladno članku 27. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog 
Broda br. 1/12. i 6/13.), Odbor za izbor i imenovanja pripremiti će Gradskom vijeću Grada 
Slavonskog Broda prijedloge za: 

- razrješenje Tomislava Vlajnića dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja te izbor 
novog člana Odbora za izbor i imenovanja 

- izbor člana Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo 
- izbor predsjednika Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Slavonskog Broda 

 
Obrazloženje: 
 
- Budući da je Tomislav Vlajnić koji je izabran s Kandidacijske liste političkih stranaka Hrvatska 

demokratska zajednica – HDZ, Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević - HSP AS, Hrvatska 
socijalno - liberalna stranka – HSLS, uputio obavijest o mirovanju mandata u Gradskom vijeću, a 
izabrani je član Odbora za izbor i imenovanja to je potrebno pripremiti prijedlog za izbor člana u 
navedeno stalno radno tijelo Gradskog vijeća.  

 
- Kako je stavljanjem mandata u mirovanje vijećnika Stjepana Aščića ostalo nepopunjeno mjesto 

člana Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo (na 3. sjednici Gradskog vijeća, 
održanoj 15. listopada s nastavkom 28. listopada 2013. godine, za predsjednika Odbora za 
gospodarstvo i komunalno gospodarstvo izabran je dosadašnji član Mario Rubil) to je potrebno 
pripremiti prijedlog za izbor člana u navedeno stalno radno tijelo Gradskog vijeća.  

 
- Također je na 3. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 15. listopada s nastavkom 28. listopada 

2013. godine donesena Odluka o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 
Slavonskog Broda. Sukladno članku 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Grada Slavonskog Broda Gradsko vijeće imenuje, kako članove tako i predsjednika te je 
potrebno između izabranih članova pripremiti prijedlog imenovanja predsjednika ovog 
Povjerenstva. 

   
 
    Pripremila 
Svjetlana Dudrak              

Pročelnik 
                                                                                                                    Davor Rogić, dip.ing. 


