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UVOD 
Tijekom promatranog razdoblja od 1. siječnja 2012. do 30. lipnja 2012. godine Grad 
Slavonski Brod, unatoč svim ekonomskim poteškoćama koje se odražavaju na proračun 
Grada, nastavio je realizaciju započetih kapitalnih projekata te osigurao uvjete za početak 
novih. Svakako smo ponosni na izgradnju zatvorenih i otvorenih gradskih bazena na Vijušu i  
rekonstrukciju Gradske tržnice gdje se postavlja čelična konstrukcija buduće nadstrešnice. Uz 
otvorenje Gradskog kupališta „Poloj“, Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom, realizirala 
je  i  mnoge druge značajne projekte  i  programe.  Ovim Izvješćem ukratko  ćemo izložiti  one 
najvažnije. 
 
 
GRADSKI PROJEKTI 
Ø Zatvoreni i otvoreni bazeni na Vijušu 

Na gradilištu gradskih bazena na Vijušu radovi napreduju utvrđenom dinamikom. 
Od početka 2012. godine odrađena je kompletna drenaža kompleksa zatvorenih i otvorenih 
bazena i snižavanje razine podzemnih voda, nakon čega su započeli radovi na  postavljanju 
temeljnih ploča na dilatacijama na kojima se nalaze strojarnica i tribine otvorenog 
olimpijskog bazena te strojarnica zatvorenog dijela bazena. Izgradnja armirano-betonske 
konstrukcije bazenskog kompleksa izvodi se predviđenom dinamikom te su vidljivi obrisi 
olimpijskog otvorenog bazena s gledalištem i strojarnicom, te zatvorenih bazena za plivačka 
natjecanja s tribinama. Na web stranici grada može se pratiti dinamika izvođenja radova na 
bazenima pomoću instalirane web kamere. Ugovoreni rok izgradnje bazena je travanj 2013. 
godine. 
 
Ø Rekonstrukcija Gradske tržnice 

Početkom 2012. godine započeli su radovi na rekonstrukciji Gradske tržnice.  
Uklonjene su postojeće klupe, štandovi i kiosci sa "zelene tržnice“, rekonstruiran je parter 
(pod) sa svim instalacijama, a  izvedeni su i temelji nadstrešnice i kioska. 
Započeli su i radovi na postavljanju čelične konstrukcije. Postavljanjem čeličnih stupova i 
greda  formira  se  nosiva  konstrukcija  za  krov  čime  je  vizualno  formiran  novi  izgled  buduće  
tržnice.  
Nadstrešnica će pokrivati  površinu od 2.030 kvadratnih metara. Ukupna površina na kojem 
će se obavljati radovi iznosi 11.541 kvadratni metar, parkovno oblikovana površina prostirat 
će se na 1.200 kvadrata, a prometne i manipulativne površine na 9.415 kvadratnih metara. 

 
 

Ø Kupalište Poloj 
Dana  19.  siječnja  2012.  godine  s  Hrvatskim  vodama  sklopljen  je  ugovor  o  30-godišnjem  
zakupu Gradskog kupališta „Poloj“.  Po zaključenju ugovora obavljene su sve potrebe radnje 
u cilju registracije  i uređenja kupališta. 
Potkraj ožujka, Grad je osigurao sadnju 180 mladih sadnica drveća, a iz obližnje šume 
preneseno je još 114 sadnica poljskog jasena, koje su obogatile i uredile prostor kupališta. 
 
Nadalje, Grad  je uredio prostor novim sadržajima za cjelodnevni ljetni odmor, sport, 
rekreaciju i druženje. Na pješčanoj plaži postavljene su 52 ležaljke i 26 suncobrana, a u vodi 
aqua-park i igralište za odbojku. Uz plažu su postavljene i dvije osmatračnice za spasilačku 
službu i tuševi, a u dogovoru s Javnom vatrogasnom postrojbom nabavljen je i čamac za 
spašavanje.  
U blizini plaže postavljene su kućice za pružanje ugostiteljskih i drugih usluga, a uređeni su i 
brojni sportski tereni: za košarku, odbojku na pijesku, boćanje, vanjski šah, stolni tenis, 
viseća kuglana. Uređeni su sanitarni čvorovi kao i posebni sanitarni čvor za invalide.  
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O korištenju svih sadržaja na „Poloju“ ali i o samom kupalištu brine se dvadesetak 
zaposlenika, od kojih je većina angažirana u  projektu javnih radova u suradnji s Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje.  

 
Ø Dovršetak izgradnje ŠRC Amater na Jelasu 

Nakon dužeg zastoja na izgradnji ŠRC „Amater“, uzrokovanog problemima s prethodnim 
izvoditeljem, pripremljena je dokumentacija za nastavak radova. Proveden je natječaj i 
izabran najpovoljniji ponuditelj - Zajednica ponuditelja Izotehna i Vrba nekretnine. Ukupna 
vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,1 milijun kuna. 
 
Ugovoreni radovi obuhvaćaju dovršetak fasade, izvođenje spojeva ravnih krovova, zatvaranje 
vanjskom stolarijom, postavljanje sjedalica na tribini, a u unutrašnjosti pregrađivanje 
prostora i uređenje starih klupskih prostorija ispod ravnog krova. 
 
 
Ø Uređenje Gospodarske zone Bjeliš 

U sjevernom dijelu Gospodarske zone Bjeliš izgrađena je komunalna infrastruktura. 
Asfaltirana je prometnica i pješačka staza te su postavljeni prometni znakovi i hidrant.  
Površina Zone od 236.500 kvadrata namijenjena je za izgradnju proizvodno i proizvodno-
uslužnih gospodarskih objekata.  Uređenje Gospodarske zone Bjeliš investicija je koja će 
potaknuti razvoj poduzetništva.  
 
 
Ø Sanacija klizišta 

Temeljem ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta s tvrtkom Eurco d.d. iz Vinkovaca 
ukupne vrijednosti 1.230.000,00 kuna, izvedeni su radovi na klizištima  u Janiševcu, Kuknju, 
Brlićevoj ulici, Papučkoj ulici i na Košarevcu. Radovi su završeni početkom godine. 
 
 
Ø Uređenje prostora u Sportskoj dvorani Vijuš 

Po provedenom natječaju, ugovoreni su radovi na uređenju prostora u prizemlju Sportske 
dvorane Vijuš. Uređeno je ukupno 500 kvadrata prostora za potrebe karataša i boksača. Oba 
prostora sastoje se od prostorije za vježbanje, sanitarnog čvora i ureda. Ukupna vrijednost 
izvedenih radova iznosi 843.887,62 kune. 
Uređenjem navedenih prostora omogućeni su kvalitetniji uvjeti za rad sportskih klubova i 
postizanje još boljih rezultata.  
 
Ø Uređenje kazamata u Tvrđavi Brod 

Uz potporu Hrvatske turističke zajednice, sredstvima iz izvornih prihoda Turističke zajednice 
grada  Slavonskog  Broda  i  iz  gradskog  proračuna,  revitaliziran  je  još  jedan  kazamat  u  
zapadnoj kurtini Tvrđave Brod. Ukupna vrijednost izvedenih građevinskih radova na uređenju 
kazamata iznosi 143.300,00 kuna.  
 
Odlukom Gradonačelnika prostor novoobnovljenog kazamata dodijeljen je na korištenje 
Brodskoj udruzi tamburaša koja je Gradu uputila pismo namjere radi osnivanja Muzeja 
tambure.  
Gradska turistička zajednica kandidirala je kazamat Ministarstvu poduzetništva i obrta za 
sufinanciranje formiranja postava muzeja tambure. 
 
Uz već uređene prostore tvrđavske kovačnice, kuhinje, točionice pića, zatvora i ljekarne,  
novouređeni prostor za tamburaše postat će dio gradske turističke ponude. Muzej tambure 
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jedinstven je projekt koji će gostima, uz razgledavanje postava, predstaviti i proizvodnju 
tradicijskih žičanih glazbala. 
 
 

 
Ø Izgradnja komunalne infrastrukture 

Izgradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta i pješačkih staza 
 
Temeljem Programa gradnje komunalne infrastrukture, proveden je javni natječaj za 
izgradnju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i pješačkih staza. Izabran je najpovoljniji 
ponuditelj Feliks regulacija d.o.o., a ukupna vrijednost ugovorenih radova u iznosu od 
2.148.846,38 kuna odnosi se na: 

- izgradnja ceste u ulici Krivača I - produžetak Ulica Breza- cesta nadvožnjak 
- izgradnja cesta u Ulici braće Kevo 
- izgradnja ceste u Ulici Vrba 
- izgradnja ceste spoj Branimirova-Došenova 
- izgradnja ceste u Ulici Rudine ( SVC Kažotićeva) 

 
Izgradnja javne rasvjete 
Temeljem Programa gradnje komunalne infrastrukture, proveden je javni natječaj za 
izgradnju javne rasvjete . Izabran je najpovoljniji ponuditelj Elektroinstalater Monter iz 
Krajačića, a ukupna vrijednost ugovorenih radova u iznosu od 1.122.493,75 kuna odnosi se 
na : 

- Ulica Rozinka 
- Ulica Čaplja-dio 
- Ulica A. Kažotića i Rudine 
- Ulica Branimirova dio. 

 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
U okviru IPA projekta u svibnju su započeli radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda 
zajedno sa izgradnjom pristupnih cesta. Izvođač radova, Tehnika d.d. Zagreb, planira 
završetak ovoga projekta za kolovoz 2013. godine. 
 
 
Izgradnja vodospremnika i crpnih stanica 
Grad Slavonski Brod izdao je potrebne dozvole za izgradnju vodospremnika i crpnih stanica 
čime je omogućen početak radova na ovim projektima. Radovi na izgradnji vodospremnika 
su u tijeku i odvijaju se prema planu, a završetak se očekuje do kraja 2012. godine.  
Uskoro se očekuje i početak radova na izgradnji crpnih stanica u Brodskom Vinogorju i 
Podvinju koje će, uz izgradnju kanalizacije, omogućiti opskrbu vodom tom dijelu grada.  
 

 
Ø Uređenje dječjeg igrališta i urbanog mobilijara 

Temeljem provedenog natječaja  ugovoreni su radovi na popravcima i održavanju parkovne 
opreme i dječjih igrališta, ukupne vrijednosti 197.169,00 kn. Svi ugovoreni radovi u cijelosti 
su izvršeni. 
Zaključen  je  i  ugovor  o  formiranju  dječjih  igrališta  na  području  grada  Slavonskog  Broda,  
ukupne vrijednosti 121.925,53 kn. Formirana su dječja igrališta na ŠRC Poloj, pokraj doma u 
MO Kolonija, a dopunjeno je igralište na Lutvinci. 
U Tvrđavi Brod uređeno je dječje igralište prilagođeno djeci s posebnim potrebama. 
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Ø Uređenje dječjih vrtića i škola 
Uređenje dječjih vrtića i osnovnih škola nastavlja se i u 2012. godini. 
Tako su u promatranom razdoblju izvedeni radovi na rekonstrukciji kotlovnice  Dječjeg vrtića 
„Seka  i  braco“  ukupne  vrijednosti  63.400,00  kn,  saniran  je  ogradni  zid  Dječjeg  vrtića  
„Stribor“ ukupne vrijednosti  35.337,40 kn, a nabavljene su i  nove dječje igračke i  sportska 
oprema za potrebe vrtićke djece. 
Uređeno je školsko igralište OŠ „Dragutin Tadijanović“ gdje su postavljeni koševi i golovi te 
iscrtane oznake na igralištu za rukomet i košarku. Ukupna vrijednost radova je 68.706,50 kn. 
 
Temeljem provedenog natječaja, ugovoreni su sljedeći radovi na uređenju prostorija 
osnovnih škola u vlasništvu Grada: 

- dogradnja tunela između zgrade i sportske dvorane OŠ Đuro Pilar, ukupne vrijednosti 
245.166,81 kn, 

- izmjena vanjske stolarije OŠ Antun Mihanović, ukupne vrijednosti 132.636,00 kn,  
- toplinska  fasada OŠ Hugo Badalić ukupne vrijednosti 220.636,00 kn,  
- uređenje dvorišta škole, igrališta, biciklističke staze i rasvjete OŠ Vladimir Nazor 

ukupne vrijednosti 75.011,20 kn, 
- toplinska fasada  OŠ Milan Amruš, ukupne vrijednosti 135.640,75 kn, 
- sanacija horizontalnih i vertikalnih oluka i dijela hodnika OŠ Bogoslav Šulek, ukupne 

vrijednosti 95.000,00 kn. 
Temeljem Odluke o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Slavonskog Broda planirana je izrada projektne 
dokumentacije i dogradnja školske zgrade OŠ „Bogoslav Šulek“ s opremanjem novih 
prostorija. U izradi je projektna dokumentacija. 
 
 
Ø Projektni zadatak obnove Tvrđave Brod 

Važan preduvjet obnove i revitalizacije Tvrđave Brod i kandidiranje projekta prema 
strukturnim fondovima Europske unije je izrada projektnog zadatka obnove Tvrđave. U 
organizaciji Turističke zajednice i Gradonačelnika, predstavljen je  projektni zadatak pripreme 
projektne dokumentacije za kandidiranje obnove i revitalizacije Tvrđave Brod prema 
fondovima Europske unije.  
Priprema projektne dokumentacije započeti će revizijom idejnog rješenja iz 1996. godine, 
koncepcijskim potvrđivanjem sadržaja i funkcije Tvrđave, predlaganjem načina upravljanja 
projektom i Tvrđavom, te ocjenom financijske isplativosti projekta.  
 
 
Ø Ljetovanje u Starom Gradu 

Organizator ljetovanja u Dječjem odmaralištu u Starom Gradu je Brod-Turist. 
Ljetovanje je organizirano u 8 smjena s ukupno 644 djece iz Slavonskog Broda, Brodsko-
posavske  županije,  te  Ukrajine.  U  prvoj  smjeni  ljetovalo  je  96  djece  uz  pratnju  odraslih  
osoba. Grad je snosio troškove za 19 djece temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Djeca su , 
kao i ranijih godina, bila podijeljena u skupine koje su uz cjelodnevnu skrb vodili učitelji. 
 
Ø Ljetovanje na Korčuli 

Brodsko odmaralište na Korčuli i ove je godine privuklo velik broj Brođana. Za turističku 
sezonu 2012.  uređeno je  38 kućica.  Sve su  opskrbljene novim madracima i  posteljinom,  a   
zamijenjeni su i dotrajali hladnjaci. Uređen je prostor za parkiranje, prostor za sigurno 
roštiljanje, a osposobljena su i dva velika roštilja. Veliki borovi koji su prijetili da će se srušiti 
na kućice su uklonjeni. Organiziran je i izravni autobusni prijevoz. Kao i ranijih godina u 
predsmjeni ljetovali su umirovljenici, dok je u ostalim smjenama ljetovalo oko 600 građana.  
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Ø Prijateljska suradnja sa Mestnom občinom Celje 
Grad Slavonski Brod nagradio je 35 iznimno uspješnih učenika gradskih osnovnih škola 
putovanjem u prijateljski grad Celje. Tijekom petodnevnog boravka u Celju učenici su 
upoznali kulturne znamenitosti ali i vršnjake iz Celja, organizirani su im zanimljivi izleti, posjet 
celjskim školama, te škola skijanja. Učenici su bili smješteni u obiteljima vršnjaka, a Grad 
Slavonski Brod snosio je troškove prijevoza i osiguranja za sve nagrađene učenike i njihove 
voditelje.  Mestna  občina  Celje  financirala  je  prehranu  i  programe  tijekom boravka  u  Celju.  
Ovaj zajednički projekt pokazao je da Sporazuma o prijateljstvu koristi imaju ne samo oba 
grada, nego i njihovi građani. 
 
Ovo je druga godina zaredom da, na poziv iz Celja, učenici brodskih osnovnih škola odlaze 
na zimovanje u Sloveniju. 
 
Tijekom održavanja Dječje manifestacije „U svijetu bajki..“ pedesetak učenika celjskih škola 
bilo je smješteno u brodskim obiteljima kod svojih vršnjaka, a bili su i aktivno uključeni u 
različite radionice tijekom manifestacije. 
 
Ø Program stručnog osposobljavanja za rad 

I ove je godine Grad proveo Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa. U pitanju je mjera za poticanje zapošljavanja koja se odnosi na mlade obrazovane 
osobe bez radnog iskustva.  
Na temelju provedenog javnog natječaja i provjere znanja i sposobnosti, zaključeni su 
ugovori s ukupno šesnaest polaznika, od kojih je četiri diplomirana pravnika, pet diplomiranih 
ekonomista, dva diplomirana inženjera građevine, jedan diplomirani inženjer ekologije, dva 
viša upravna pravnika i dva inženjera prometa. 
Program osposobljavanja za rad traje 12 mjeseci, a njegovi glavni ciljevi su stjecanje 
potrebnog radnog iskustva za polaganje državnog stručnog ispita, te razvijanje 
konkurentnost mladih osoba na tržištu rada. 
 
U 2011. godini grad Slavonski Brod sudjelovao je u provođenju Stručnog osposobljavanja za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem čega je pet visokoobrazovanih mladih osoba 
položilo državne stručne ispite i tako postalo konkurentnije na tržištu rada.  
 
 
SOCIJALNI PROGRAMI 
 
Ø Program Javnih radova iz područja socijalne skrbi 

Temeljem  Nacionalnog  plana  za  poticanje  zapošljavanja  u  2012.  godini,  a  u  suradnji  s  
udrugama koje provode programe podrške najosjetljivijim kategorijama stanovništva (stari i 
nemoćni, osobe s invaliditetom, osobe s intelektualnim poteškoćama) izrađena su tri 
programa preko kojih je, kroz Program javnih radova, zaposleno 12. 
Zapošljavanje je provedeno kroz sljedeće Programe: 
Program osobne asistencije i pomoći u kući osobama s najtežim stupnjem invaliditeta – 3 
djelatnice 
Program podrške samostalnog življenja osobe s intelektualnim poteškoćama- 4 djelatnice 
Program pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama – 5 djelatnika. 
 
 
 
Ø Jednokratna pomoć nezaposlenima 

Sredstva planirana  na ovoj poziciji namijenjena su za pomoć osobama koje su ostale bez 
zaposlenja, uz uvjet da su prije otkaza bile zaposlene na neodređeno vrijeme i u kontinuitetu 



Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine 

                                                                                                                          Stranica 7 
 

radile najmanje 2 godine. Pomoć je isplaćivana u iznosu od 1.000 kuna, a isplaćeno je 65 
novčanih pomoći. 

 
 
Ø Jednokratna pomoć za novorođenčad 

Naknada  roditeljima  novorođene  djece  isplaćivana  je  u  iznosu  od  1.500,00  kuna.  U  
promatranom razdoblju isplaćena je 301 jednokratna pomoć za novorođenčad. 
 
Ø Pomoć  socijalno ugroženim građanima prigodom Uskrsa 

Kao i ranijih godina Grad Slavonski Brod je u prigodi Uskrsa nastojao korisnicima socijalnog 
programa uljepšati blagdane podjelom paketa s prehrambenim proizvodima. 
Ove je godine pripremljeno ukupno 200 paketa (133 korisnicima Programa pomoći  u kući  i  
67 korisnicima socijalne skrbi). Korisnicima programa „Pomoći u kući starijim osobama“ 
,kojeg grad Slavonski Brod provodi u suradnji s Ministarstvom i Gradskim društvom Crvenog 
križa, paketi su dostavljeni u njihove domove. Za sve ostale korisnike socijalnog programa 
upriličena je podjela paketa u prostoru Dnevnog boravka za starije osobe. 
Ø  

Prihvatilište za beskućnike 
Zbog teških vremenskih uvjeta i iznimno niskih temperatura, koje su obilježile ovu zimu, u 
prostoru  doma MO „Josip Juraj Strossmayer“ Grad Slavonski Brod organizirao je privremeni 
prihvat beskućnika. Prihvatilište je organizirano u maloj dvorani, a beskućnicima su stavljene  
na raspolaganje i prostorije Dnevnog boravka za starije osobe koje se nalaze u istoj zgradi. 
Uz smještaja u toplom prostoru osigurana su tri obroka, kao i higijenske potrepštine te čista 
odjeća.  

 

Ø Akcija čišćenja snijega 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, zbog teških zimskih uvjeta, organizirao je akciju 
čišćenja snijega. U akciju je bilo uključeno  dvadesetak radno sposobnih osoba koje primaju 
razne socijalne naknade. Snijeg su čistili na kućnim adresama građana koji iz zdravstvenih 
razloga ili zbog starosti to nisu bili sami u stanju učiniti.  
 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Ø Stipendije za studente 

Studentima sa područja grada Slavonskog Broda za akademsku godinu 2011./2012. 
dodijeljeno je 25 novih stipendija. 
Na natječaj za stipendiranje studenata pristiglo je ukupno 87 zamolbi,  a Komisija za odabir 
studenata je na temelju natječajne dokumentacije odabrala 25 studenata, od kojih su 4 
studenta prve godine, 20 studenata viših godina, a jedna je studentica vrhunski športaš. 
Visina potpore iznosi 1.000,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju izvan Slavonskog 
Broda, a 500,00 kuna za studente koji studiraju u Gradu.  
Grad Slavonski Brod trenutno stipendira ukupno 87 studenata. Za potpore njihovu školovanju 
u ovogodišnjem gradskom proračunu predviđeno je ukupno 1.200.000 kuna, zajedno sa šest 
stipendija odobrenih za studente iz grada Vukovara u akciji „Solidarnost za Vukovar“. 
 
 
 
Ø Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

Na natječaj za financiranje udruga građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, koje 
djeluju na području grada, prijavilo se 29 udruga s 35 projekata. Povjerenstvo za odabir 
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programa/projekata udruga razmotrilo je i analiziralo pristigle prijave i odabralo 23 projekata 
koji će se financirati u 2012. godini u ukupnoj vrijednosti od 238.000,00 kuna. Prednost pri 
financiranju imale su udruge koje svojim radom podižu kvalitetu pomoći, resocijalizaciju i 
integraciju osoba s invaliditetom (gluhe osobe, slijepe osobe, mentalno retardirane osobe, 
osobe s tjelesnom invalidnošću) te humanitarne udruge.  
 
Ø Udruge proistekle iz Domovinskog rata 

Na natječaj za financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata, koje djeluju na području 
grada, prijavilo se je 9 udruga s 11 projekata. Odobrena su sredstva za 5 prijavljenih 
projekata ukupne vrijednosti 32.000,00 kuna. Financirat će se projekti koji se odnose na 
pružanju pravne i psihosocijalne pomoći, obilježavanju obljetnica, te redovitu djelatnost 
udruge. 
 
 
Ø Udruge građana 

Na natječaj za financiranje udruga građana prijavilo se 28 udruga s 34 projekta. 
Povjerenstvo  za  odabir  nakon  analize  pristiglih  prijava  odabralo  je  13  projekata  ukupne  
vrijednosti 61.500,00 kuna koji će se financirati u 2012. godini 
  
 
Ø Udruge iz područja kulture 

Na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2012. godinu 
prijavljeno   je  113  programa.  Nakon  završenog  postupka  odabira  sufinancirati  će  se  29  
programa u izvedbi 22 udruge s ukupnim iznosom od 182.000,00 kuna.  
 
 
MANIFESTACIJE 
 
Ø Dječje pokladne svečanosti 

U suradnji s Folklornim ansamblom Broda i Dječjim kazalištem Ivana Brlić Mažuranić, dana 
19. veljače 2012. održana su 17. po redu tradicionalne Dječje pokladne svečanosti s 
povorkom djece ulicama grada. U programu svečanosti i povorci sudjelovali su predškolci i 
osnovci brodskih vrtića, škola i udruga građana iz područja kulture. 
Povorka od  930 sudionika, predvođena Mažoretkinjama i Limenom glazbom Željezničar, 
okupila se kod stadiona NK Marsonia, te su svi zajedno prošli Vrazovom, Strossmayerovom i 
Ulicom  Petra  Krešimira  IV  prema  Trgu  Ivane  Brlić Mažuranić gdje  je  upriličen  prigodni  
program. 
 
 
Ø U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić 

Manifestacija posvećena imenu i djelu hrvatske spisateljice Ivane Brlić Mažuranić iz godine u 
godinu obogaćuje dječji svijet, potiče ih na stvaralaštvo, te različitim čuva bogatu brodsku 
književnu i kulturno-povijesnu baštinu.  
Manifestacija je održana od 15. do 20. travnja, a u organiziranim programima sudjelovalo je 
preko  10  000  djece  i  mladih.  Uz  djecu  brodskih  dječjih  vrtića,  učenike  osnovnih  škola  s  
područja grada i županije, Slavonski Brod su posjetile brojne učeničke ekskurzije osnovnih 
škola s područja Hrvatske. Posebni gosti i ove godine bili su učitelji i djeca prijateljskog grada 
Celja. 
Tijekom manifestacije održani su programi kazališne, likovne, novinarske, radio, video, 
fotografske i kreativne radionice, igraonice za predškolce, glazbene slušaonice, susreti s 
književnicima i promocije knjiga i slikovnica za djecu, izložbe, kazališne predstave, ulični 
festival likova iz bajki.  
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Tema ovogodišnjih programa «Svijeta bajki…» je pripovijetka «Žabe traže kralja». 
Nositelji programa su gradske institucije i udruge iz kulture: Gradska knjižnica, Galerija 
umjetnina grada Broda, Kazališno-koncertna dvorana, Ogranak matice hrvatske, Učiteljski 
fakultet u Osijeku- Dislocirani studij u Slavonskom Brodu, Dječji vrtići, Zajednica tehničke 
kulture, Turistička zajednica grada i Glazbena škola Slavonski Brod zajedno s Upravnim 
odjelom za društvene djelatnosti, koji je koordinirao sve aktivnosti. 
 
 
Ø Dan grada 

U povodu obilježavanja Dana grada i blagdana njegova zaštitnika sv. Ivana Nepomuka u 
suradnji s udrugama, ustanovama i institucijama Grad Slavonski Brod organizirano je niz 
različitih programa. 
 
Uoči tradicionalnih Ivanjskih svečanosti služena je sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva. 
Ispred pozornice na Korzu, uz članove Folklornog ansambla Broda, zapaljen je veliki Ivanjski 
krijes. U Ivanjskoj povorci pored članica i članova FAB-a sudjelovali su i svirači Limene glazbe 
Željezničar, te članice kluba mažoretkinja Brodskog plesnog studija Cascavela. 
 
Deveti Mega bikers susret na Poloju posjetilo je oko 15 tisuća posjetitelja i 3500 motorista iz 
stotinu hrvatskih moto klubova, ali i onih iz susjednih zemalja. Svi oni Slavonski Brod 
pretvorili su u regionalno motorističko središte. Organizatori iz Moto kluba Brod i ovoga puta 
iskazali su se kao odlični domaćini. Izvrstan glazbeno-zabavni program ispunio je očekivanja 
brojnih posjetitelja.  
Ove  godine  bajkerima  su  bile  na  raspolaganju  i  drvene  gradske  kućice  na  Poloju,  koji  se  
ponovno pokazao kao idealan ambijent za ovakva događanja.  

Tradicionalni  program povodom Dana Grada Slavonskog Broda „Volim Brod – djeca i  mladi 
svome gradu za njegov dan“ ove je godine jodržan u Sportskoj dvorani Vijuš. Pred više od 
tisuću posjetitelja svoja glazbeno-scenska i plesna umijeća pokazali su polaznici ustanova 
Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Dječji vrtić Lira i Zlatni cekin, Plesnog studija Cascavela, 
športsko-plesnih klubova Top dance i Pegaz, Studija za moderni i klasični ples „Brodski 
leptirići.  

Nastavljajući tradiciju od 1996. godine organizirana je i proslava Dana maturanata - završna 
svečanost  za  1535  maturanata.  Duga,  vesela  i  šarena  povorka  u  kojoj  se  moglo  vidjeti  
mnoštvo maštovitih kostima i kreacija  prošla je gradom  prema Trgu Ivane Brlić Mažuranić. 
Tamo je maturante i posjetitelje zabavljao glazbeni sastav maturanata, nakon kojeg je 
nastupio  i  „Bravo  band“.  U  Tvrđavi  je,  povodom  Dana  grada,  organiziran  koncert  rock  
skupine  „Opća  opasnost“  iz  Županje  i  vatromet.   Za  sve  maturante  osiguran  je  i  noćni  
prijevoz do udaljenih dijelova grada.  
 
 
 
Ø Innet forum 

1.INNET FORUM, dvodnevni sajam inovacija i  novih tehnologija, održan je 23. i  24. ožujka 
2012. u Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu. Organizator 
Foruma je Grad Slavonski Brod, a izvršni organizatori Razvojna agencija grada Slavonskog 
Broda i Poduzetnički inkubator Brodin, pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike 
Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatske gospodarske komore, Brodsko-posavske županije, 
Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Udruge inovatora Hrvatske.  
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Na Forumu su o najaktualnijim temama iz područja inovacija i razvoja suvremenih 
tehnologija izlagali eminentni stručnjaci i inovatori iz Hrvatske i inozemstva. 
 
 
 
 
SAJMOVI 
 
Ø Flora Fest 

Peti i dosad sadržajno najbogatiji Sajam cvijeća „Florafest“ okupio je 75 izlagača iz cijele 
Hrvatske  koji  su  Tvrđavu  Brod  pretvorili  u  veliku  cvjetnu  oazu.  Šarenilo  cvijeća  i  povoljne  
cijene privukli su u Tvrđavu na tisuće posjetitelja. Posebnost ovogodišnjeg sajma bila je 
izložba rezanog cvijeća cvjećarnica iz Slavonskog Broda i Našica na temu „Uređenje svečanog 
stola“. 
U suradnji s komunalnim poduzećima iz slavonskih gradova i ove su godine u Tvrđavi  
zasađene dvadeset dvije maštovite cvjetne gredice. 
Program Sajma cvijeća dodatno su obogatili nastupi Gradske limena glazba Željezničar, 
Plesnog studija Cascavela, Studija za moderni i klasični ples Brodski leptirići, Dječjeg zbora 
glazbenog učilišta Nota, Top dance i Dječjeg kazalište Ivana Brlić-Mažuranić. 
 
 
PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI 
 
Grad Slavonski Brod u siječnju je posjetila potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike 
i mladih gđa. Milanka Opačić. U pratnji ministrice Opačić bili su Igor Dragovan, zastupnik u 
Hrvatskom saboru i predsjednik Kluba zastupnika SDP-a i Roberto Lujić, potpredsjednik 
Gradskog vijeća SDP-a. Na sastanku su se razmatrale teme iz područja socijalne politike i 
skrbi o djeci, mladeži i starijim osobama, kao i mogućnost da Grad Slavonski Brod preuzme 
vojarnu na Jelasu. 
 
Tijekom kanonskog pohoda Slavonskobrodskom dekanatu, Đakovačko-osječki nadbiskup 
mons.  dr.  Marin  Srakić posjetio  je  Gradsku upravu i  susreo se  sa  službenicima i  vodstvom 
Grada.  U pratnji nadbiskupa Srakića bili su kanonik i konvizitator mons. dr. Luka Marijanović, 
dekan Slavonskobrodskog dekanata preč. Ivan Lenić i tajnik Nadbiskupskog ordinarijata vlč. 
Robert Jugović. 
 
U suradnji s Turističkom zajednicom Grada, organiziran je radni sastanak s ministrom 
poljoprivrede Tihomirom Jakovinom i generalnim direktorom Hrvatskih voda Ivicom Plišić. 
Tema sastanka bila  je  „Riječna porta“  u  Slavonskom Brodu kao prioritetni  projekt  u  okviru  
akcijskog plana razvoja turizma na području grada te podrška Ministarstva u provođenju 
projekta osnivanja turističkog kampa na Poloju.  
 
Povodom svečanog otvorenja 48. Brodskog kola, Grad Slavonski Brod posjetio je Predsjednik 
Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo Josipović.  
 
 
 
 
 
PRIZNANJA 
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Ø Nagrada za transparentnost „Lotus 2011/2012“ 
Grad Slavonski  Brod dobitnik  je  nagrade za  transparentnost  „Lotus  2011/2012“  na temelju  
rezultata istraživanja GONG-a o transparentnosti i otvorenosti tijela lokalne i regionalne 
samouprave provedenog u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj. S ukupnom 
ocjenom od 8,55 bodova Grad Slavonski Brod zauzeo je 7. mjesto u konkurenciji 127 
gradova u RH.  
 
Istraživanje je u svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave provedeno u razdoblju od 
rujna 2011. do veljače 2012. s ciljem utvrđivanja napretka u odnosu na prvo istraživanje s 
područja transparentnosti rada i otvorenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, 
njihove suradnje s organizacijama civilnog društva, te funkcioniranja mjesne samouprave.  
 
Pet osnovnih dimenzija transparentnosti (javnost rada vijeća, javnost rada i odluka izvršne 
vlasti, primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s civilnim društvom te 
izravna participacija građana u odlučivanju) operacionalizirano je i bodovano kroz 51 
pokazatelj , preko kojih je mjeren stupanj transparentnosti. 
                                     
Rezultat grada Slavonskog Broda pokazuje kako postoji još mogućnosti za poboljšanje. 
 
 
 
Kandidatura za Povelju F.E.S.T. 2012. i Zlatni cvijet Europe 2013. 
U okviru  međunarodne smotre  turizma,  filma i  krajobraza  INTERSTAS koja  će se  održati  u  
Solinu od 10. do 13.10.2012. godine dodjeljivati će se prestižne međunarodne nagrade 
Povelje F.E.S.T. 2012., Zlatni interstas i Zlatni cvijet Europe. Nagrade se dodjeljuju 
europskim turističkim i kulturnim društvima, gradonačelnicima i gradovima te tvrtkama i 
pojedincima za doprinos razvoju turizma. Kandidiran je i Grad Slavonski Brod za 
međunarodnu nagradu „Zlatni cvijet Europe“ Europske asocijacije za cvijeće i krajobraz.  

Gradonačelnik je kandidiran za povelju Europske federacije turističkih novinara u kategoriji 
„izuzetnog doprinosa razvoju turizma“ na temelju poticanja održavanja kulturne baštine, 
povijesti i tradicijskih vrijednosti i običaja te doprinosu infrastrukturnom i komunalnom 
uređenju grada. 
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Zaključak 
Ovim Izvješćem pokušali smo pregledno prikazati i izdvojiti važnije aktivnosti i podatke o 
radu i djelovanju Gradonačelnika u obavljanju izvršne vlasti utvrđene člankom 47. Statuta 
Grada Slavonskog Broda. 
Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik upućuje Gradskom 
vijeću Izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine na raspravu i usvajanje. 
 
 
 
 
 

        Gradonačelnik 
                                                                                               Mirko Duspara,dr.med. 
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