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Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠĆE

o ostvarenim Programima javnih potreba
u području društvenih djelatnosti

Grada Slavonskoga Broda za 2009.

Slavonski Brod, ožujak 2010.



UVOD

      Na temelju Statuta Grada Slavonskog Broda, Upravni odjel za društvene djelatnosti
u okviru djelokruga rada podnosi Izvješća o ostvarenju javnih potreba iz područja
društvenih djelatnosti za 2009., u kojem su sadržane djelatnosti i programi od posebnog
interesa za Grad i građane iz područja:

- predškolskog odgoja,
- školstva,
- kulture,
- športa,
- tehničke kulture,
- socijalne skrbi

      U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti zaposlena su tri stručna suradnika koji
rade na praćenju ovih područja.
      U Odjelu se prati rad šest gradskih ustanova, 11 osnovnih škola, te više od 200
udruga iz područja kulture, športa, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruga građana,
humanitarnih udruga i vjerskih zajednica koje se sufinanciraju iz Gradskog proračuna.
Odjel surađuje sa svim institucijama i ustanovama u gradu, koordinira obilježavanje
obljetnica i značajnih datuma, te vode različiti poslovi iz samouprave povezani s
društvenim djelatnostima.
Poslovi koji se vode u Odjelu određeni su:
- Zakonom o lokalnoj samoupravi
- Zakonom o ustanovama
- Zakonom o udrugama
- Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi
- Pravilnikom o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjih vrtića
Slavonski Brod
- Statutima ustanova
- Sporazumom o osnivanju ustanove
- Zakonom o knjižnicama
- Zakonom o arhivskoj građi
- Zakonom o muzejima
- Zakonom o zaštiti kulturnih dobara
- Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredbom i Odlukom Vlade o decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva
- Pravilnikom o načinima i uvjetima pružanja potpore studentima
- Ugovorima o međusobnim pravima i obvezama
- Zakonom o športu
- Zakonom o tehničkoj kulturi
- Zakonom o hrvatskim braniteljima
- Zakonom o socijalnoj skrbi
- Odlukom o socijalnoj skrbi
- Planskim dokumentima Grada Slavonskog Broda
- Zaključcima i Odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća
- te ostalim zakonima i pravilnicima koji su vezani uz područja društvene djelatnosti



      Prilikom provedbe svih programa vodila se briga o odredbama važećih zakona iz
navedenih područja, kao i odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i
uprave, te usvojenih planskih dokumenata Gradskog vijeća Slavonskog Broda.

      Na temelju navedenog, te dostavljenih izvješća o radu korisnika proračunskih
sredstava i praćenja njihovih djelatnosti, predlažemo Izvješće o ostvarenim programima
javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2009. koji prosljeđujemo Gradskom
vijeću na razmatranje i suglasnost.

Pripremili:                                                                                                       Pročelnica:
Stanka Jelenić, dipl. soc. radnik                                                 Dubravka Marković, prof.
Katica Jira, dipl. soc. pedagog
Dubravka Marković, prof
Kristijan Vuković, prof.



Od 2009. godine Grad Slavonski Brod provodi Projekt Područne riznice koji je usmjeren
organizacijskom, funkcionalnom, komunikacijskom povezivanju subjekata (proračunskih
korisnika) pod ingerencijom grada Slavonskog  Broda u svrhu stvaranja jedinstvenog
računovodstveno-financijskog sustava i usvajanju jedinstvenog načina rada svih
subjekata, a sve u cilju uspješnijeg i racionalnijeg upravljanja javnom potrošnjom. U
Gradskom proračunu obuhvaćeni su vlastiti prihodi 11 osnovnih škola i 5 gradskih
ustanova kojima je Grad osnivač.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

       Ustanova Dječji vrtići Ivana Brlić Mažuranić, čiji je Grad uz općinu Oriovac osnivač,
ostvaruje programe predškolskog odgoja u sedam vrtića - podružnica u Slavonskom
Brodu i jednu igraonicu (Pčelica, Seka i braco, Trnoružica, Kosjenka, Radost, Stribor,
Maslačak i igraonica u Naselju Andrije Hebrang), te jednu podružnicu u općini Oriovac.
       Ustanova je djelatnost obavljala sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi. Temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni
programa Grad je sudjelovao u ekonomskoj cijeni sa 74%, a roditelji korisnici usluga s
26% troškova boravka djece u vrtićima. Odlukom o socijalnoj skrbi osiguravana su
sredstva u Gradskom proračunu u okviru socijalnog programa za subvenciju boravka
djece u dječjim vrtićima radi zaštite skale za roditelje s najnižim primanjima. Utvrđena
ekonomska cijena primarnog programa iznosila je 1.370.00 kuna.
       U gradskim dječjim vrtićima u redovnom primarnom programu prilagođenom
razvojnim potrebama djece i radnom vremenu zaposlenih roditelja bilo je sveukupno 39
odgojno-obrazovnih skupina s 912 djece.
       Program predškole ostvaren je u 15 skupina s 428 djece na području grada. Ovaj
program dijelom je sufinanciran iz Državnog proračuna i ostvaren u iznosu od 322.661
kuna.
       Osim primarnog programa i “male škole” (predškola) realizirali su se programi rada
s djecom s teškoćama u razvoju i kraći programi (kulturno-umjetničkog i športskog
sadržaja, program ranog učenja engleskog, igraonica s elementima lego igraonice,
ritmika, male mažoretkinje). U kraćim programima bilo je u 15 odgojnih skupina
uključeno 268 djece. Osim ovih programa roditeljima i djeci je omogućena  proslava
rođendana u vrtiću, škola šaha i tenisa, igraonica za djecu koja mogu više.
       Na programima i poslovima u Ustanovi Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić radilo je
144 djelatnika. U sedam brodskih vrtića i igraonici bilo je zaposleno 133 djelatnika.

I n v e s t i c i j s k o   održavanje i opremanje
       Tijekom 2009. godine izvršeni su sljedeći radovi na vrtićima:

- Vrtić Pčelica  – sanacija dotrajalih prigušnica i radijatora, sanacija ulaza
- Vrtić Maslačak – sanacija krovišta, demontaža i saniranje radijatora i cjevovoda
- Vrtić Radost – adaptacija krovišta, izmjena slivnika, popločavanje ulaza
- Vrtić Seka i braco – rekonstrukcija plinske mreže
- Vrtić Trnoružica – zadovoljavanje uvjetima HACCAPA
- ličenje vrtića i izmjena stakala
- Nabavljeni dvorišni elementi u vrtiću Radost, Trnoružica, Maslačak, oprema za

kuhinju i održavanje, namještaj u sobama dječjeg boravka u vrtiću Seka i braco,
Radost, Kosjenka, Maslačak, didaktički i nastavni materijal za vrtiće, posteljina.



K a p i t a l n a   ulaganja
      Zbog sve većih zahtjeva roditelja za smještajem djece u vrtiće, te nedovoljnih
kapaciteta u postojećim objektima Grad je u 2008. godini pokrenuo projekt izgradnje
novog i suvremenog dječjeg vrtića u Naselju Andrija Hebrang. Tijekom 2009. glavni
građevinski radovi su izvršeni i građevina je stavljena pod krov. Za građevinske radove
utrošeno je 2.981.336 kuna.

    Financiranje Dječjih vrtića ostvaruje se iz gradskog i općinskog proračuna osnivača,
sukladno broju odgojno-obrazovnih skupina, te iz vlastite djelatnosti vrtića odnosno
sudjelovanjem roditelja korisnika usluga u cijeni boravka djece u vrtićima. Zbog viška
prihoda u 2008. godine smanjena je u 2009. cijena vrtića za roditelje u visini 10%.

       Grad je u proračunu osigurao sredstva za rad Ustanove u 2009. godini u iznosu od
15.693.862 kuna za potrebe gradskih vrtića (za plaće 12.578.009, opremu 129.598, a za
građevinske objekte 2.981.336 kuna). Ustanova je iz vlastite djelatnosti pokrivala
materijalne troškove i tekuće održavanje.

Sredstva koja su utrošena za Ustanovu Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić čine 8,10%
iznosa ostvarenja Gradskog proračuna za prošlu godinu.
       Cjelovito izvješće o radu Ustanove s financijskim pokazateljima po završnom računu
je predočeno zajedno s izvješćima rada svih ustanova u vlasništvu Grada.

Dječji vrtići Planirano Ostvareno
Rashodi za zaposlene 12.727.810 12.578.009
Oprema      135.000      134.518
Građevinski objekti   3.000.000   2.981.336
Igraonica za predškolce      333.840      322.661
Ukupno 16.196.650 16.016.523

ŠKOLSTVO

       U skladu sa Statutom Grada, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (NN 87/08.), Zakonom o izmjenama i dopunama financiranja jedinica lokalne
samouprave i uprave (NN 59/01.), te usvojenim Programom javnih potreba grada
Slavonskoga Broda u školstvu za 2009. podnosimo ovo izvješće o ostvarenim
programima. Programom javnih potreba nastavljena je suradnja s osnovnim i srednjim
školama u 2009. godini kroz materijalnu potporu programima i provođenju različitih
aktivnosti, te kontinuiranoj skrbi za poboljšanje uvjeta i standarda u školama na području
grada, na što kao jedinica lokalne samouprave, sukladno gore navedenim zakonima,
imamo pravo u skladu i prema mogućnostima proračuna.
        Tako je pružena potpora školama za: produženi boravak, natjecanja učenika,
projekt instruktivnih seminara za brodske maturante – provođenje neophodnih stručnih
priprema za prijemne ispite na fakultetima, te ostalim programima iznad redovitog
minimalnog školskog standarda.
        Zbog izražene potrebe za produženim boravkom učenika prvih i drugih razreda, te
na temelju zahtjeva škola i roditelja, Grad se odredio sufinancirati organiziranje i
provođenje produženog boravka na dvije osnovne škole, “Hugo Badalić” i “Antun
Mihanović”, koje su na području Grada a ispunjavale su uvjete (prostor, kuhinja) za ovu
namjenu. Ovom programu Grad pruža potporu već 13 godina. Grad je sufinancirao,



temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, produženi boravak s
obzirom na broj održanih sati, te osiguravajući prostor u suradnji sa školama, a roditelji
su plaćali prehranu. U Osnovnoj školi „Hugo Badalić“ organiziran je već treću godinu i
produženi boravak za učenike romske nacionalnosti. Grad je osigurao sredstva za plaću
učitelja i obroke za djecu, dok Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pokriva plaću
za romskog pomagača.

      U školskoj 2008./2009. godini Grad je pružio potporu, pratio i pomagao natjecanja,
susrete, smotre na razini grada za - jezično-izražajno područje (Lidrano), matematičko-
prirodoslovno područje (matematika, geografija, astronomija), tehničko-informatičko
područje (informatika i tehničko stvaralaštvo), tjelesno-zdravstveno područje i ostala
područja (povijest, likovno stvaralaštvo, glazbena kultura, ekologija). U suradnji sa
školama obilježeni su značajni datumi i blagdani – Dječje pokladne svečanosti, U svijetu
bajki Ivane Brlić Mažuranić, Dan grada, dani škola.

Za programe javnih potreba u školstvu u 2009. godine planirana su sredstva u visini
od 250.000 kuna a doznačavana su u skladu s ostvarenim programima i prilivom
sredstva u proračun. Ukupno je doznačeno 226.285 kuna.

OSNOVNO ŠKOLSTVO - Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

      Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) u proračunu
jedinica lokalne i područne samouprave osiguravaju se sredstva za: materijalne troškove
osnovne škole; investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava
i pomagala; nabavku školske opreme, prijevoz učenika, kapitalnu izgradnju školskog
prostora i opreme prema standardima i normativima.
      Decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva Grad je planirao sredstva za
materijalne troškove 11 gradskih škola (i 14 područnih koje su u okviru matičnih gradskih
škola).
      Gradu Ministarstvo priznaje bilančna prava za financiranje tekućih troškova osnovnih
škola koja osiguravaju minimalni financijski standard osnovnih škola. Obračun ovih
prava vršio se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju je donijelo Gradsko vijeće
sukladno Odluci Vlade (NN 8/09.), što je ovisilo o broju učenika, odjela, područnih škola i
računala. U školskoj 2008./2009. godini u gradskim osnovnim školama je bilo 7300
učenika u 339 odjela.

 Vrste troškova su:
- opći troškovi (uredski materijal, pedagoška dokumentacija, zakupnine, sredstva za

zaštitu na radu, računalna oprema, pribor za izvođenje nastavnih pomagala,
komunalne usluge..) – prema opsegu programa,

- ostali troškovi (energenti za grijanje i pogon škole, troškovi prijevoza djece sukladno
članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, troškovi hitnih
intervencija i tekućih popravaka (popravak krovova koji se ne mogu planirati,
održavanje sredstava za rad, intervencije na elektroinstalacijama, uređajima
centralnog grijanja, sanitarnim čvorovima, kanalizaciji, vodovodnoj mreži, popravak
stolarije…).

  Planirano je investicijsko održavanje školskih zgrada i kapitalno ulaganje temeljem
odluka Gradskog vijeća od 2. srpnja 2009.:



Temeljem Odluke o operativnom planu rashoda za materijal i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola izvršeni su sljedeći radovi:
- OŠ «Ivana Brlić Mažuranić» PŠ Gromačnik – radovi na instalacijama centralnog
grijanja
- OŠ «Ivana Brlić Mažuranić» MŠ - sanacija dotrajale vanjske stolarije
- OŠ «Vladimir Nazor» MŠ - sanacija školske športske dvorane

Temeljem Odluke o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola izvršeno je sljedeće:
- završena je izgradnja školske – športske dvorane OŠ «Đuro Pilar» Kolonija,
- završena je izrada projektne dokumentacije dogradnje škole i športske dvorane,
projektant ima obvezu dostaviti izvedbeni projekt OŠ „Antun Mihanović“, PŠ Mali Pariz

      Za 2009. za ove namjene temeljem navedenih odluka, Uredbe Vlade za
decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu i iskazanih potreba škola planirali smo
15.409.114 kuna. Iz fonda poravnanja Ministarstvo je doznačilo 15.206.096 kn, odnosno
8.419.094 kn iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije, 3.377.017 kn što je
povećani udjel Grada Slavonskog Broda u porezu na dohodak, 3.409.985 kn za
kapitalna ulaganja u školstvu. Iz izvornog proračuna Grada planirali smo 3.800.000 kn
za izgradnju školske športske dvorane Oš Đuro Pilar na Koloniji.
     Za decentralizirane funkcije u školstvu za 2009. izdvojeno je 15.005.887 kuna. Iz
iznos od 200.209 kn prenesen je u 2010. godinu i sredstva se odnose na plaćanje
opremanja športske dvorane Oš Đuro Pilar na Koloniji. U prosincu 2009. potpisan je
ugovor za dobavu i ugradnju športske opreme no zbog dobavljača koji nije na vrijeme
dostavio opremu, oprema nije plaćena u 2009., već će biti u 2010. godini.
Grad je pored decentraliziranih sredstava izdvojio 2.429.533 kuna iz izvornog gradskog
proračuna za izgradnju školske športske dvorane OŠ Đuro Pilar-Kolonija.

VISOKO ŠKOLSTVO
*Sufinanciranje Učiteljskog fakulteta Osijek-Dislocirani studij u Slavonskom Brodu
      Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u
Osijeku Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod i Učiteljski fakultet u Osijeku
zaključili su u Slavonskom Brodu, Ugovor o izvođenju i financiranju nastave na
dislociranom studiju Učiteljskog fakulteta u Osijeku, u Slavonskom Brodu, za akademsku
2008./2009. godinu. Potpisani ugovor od strane Ministarstva stigao je 4. ožujka 2009.  U
svih pet godina upisano je 260 studenta na dislociranom studiju.
        Grad Slavonski Brod je osigurao prostor i ustupio ga za izvođenje nastave, te je
dislocirani studij preseljen u Gundulićevu ulicu. Nastavu na dislociranom učiteljskom
studiju u Slavonskom Brodu izvodi 39 nastavnika od toga je 14 izvođača nastave iz
Slavonskog Broda.
       Za osiguranje uvjeta, kadrova, izradu programa uz sredstva Ministarstva znanosti i
tehnologije potrebno je izdvajati sredstva Županije, Grada Slavonskog Broda ali i Nove
Gradiške i općina sve dok se dislocirani studij Učiteljskog fakulteta u Osijeku ne
osamostali za što je potrebna suglasnost Nacionalnog vijeća. U 2009. godini za potrebe
dislociranog studija izdvojeno je 695.650 kn temeljem Ugovora.

planirano ostvareno
Visoka učiteljska škola 695.650 695.650



Stipendiranje studenata
         Tijekom godine Grad je stipendirao 109 studenta, određeni stipendisti nisu ispunili
ugovornu obvezu redovitog upisa studijske godine, tako da smo godinu završili sa 96
studenta. Među njima je i 3 apsolvenata, te 3 studenta koji su krajem 2009. godine
diplomirali.
     Stipendije se isplaćuju u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna za studente koji
studiraju izvan Broda, odnosno 500,00 kuna za studente koji studiraju na brodskim
visokoškolskim ustanovama.
     Natječaj za odabir novih studenata raspisan je u prosincu, a Gradonačelnik je svojim
zaključkom utvrdilo da se za akademsku 2009./2010. godinu primi novih 20 studenata.

planirano ostvareno
Studenti 1.430.000 1.378.800

KULTURA

       Ostvarenje javnih potreba iz područja kulture Grada Slavonskoga Broda tijekom
2009. godine temeljilo se na Programu javnih potreba u kulturi, kojim su obuhvaćene
djelatnosti ustanova kulture, programi udruga i drugih organizacija u kulturi od interesa
za grad, organiziranje kulturnih programa na razini općepriznatih vrednota, poticanje i
promicanje sadržaja koje prepoznajemo kao unaprjeđenje kulturne razine grada i
građana, te investicijsko održavanje.
      Sredstva Gradskog proračuna za kulturu i tijekom 2009. godine bila su primarno
usmjerena na ulaganja za unaprjeđenje materijalnih uvjeta rada ustanova kulture i
zaštitu kulturnih dobara na području grada, te rad udruga iz kulture.

Ustanove kulture u vlasništvu grada Slavonskoga Broda
      Grad ima osnivačka prava nad tri ustanove kulture: Kazališno-koncertnom dvoranom
“Ivana Brlić-Mažuranić”, Galerijom umjetnina grada Broda i Gradskom knjižnicom,
slijedom čega Grad u proračunu osigurava sredstva za njihovu djelatnost (plaće,
materijalne i programske troškove).
     Programi rada ovih ustanova utvrđeni zakonom i drugim propisima, tijekom 2009.
ostvarivani su sukladno usvojenim godišnjim planovima i programima kao i sredstvima
osiguranim za njihovu provedbu.

Kazališno-koncertna dvorana je na temeljem godišnjeg programa rada tijekom 2009.
godine ostvarila ukupno 121 različiti program, od čega 71 u vlastitoj organizaciji, 15
programa u kojima je ustanova bila suorganizator i 35 programa drugih nositelja.
Programe je pratilo oko 80.000 posjetitelja od čega više od 50% djece i mladih.
U okviru navedenog ustanova je bila samostalni organizator kulturne manifestacije
»Brodsko glazbeno ljeto«, »Dani plesa« i dočeka nove godine, a aktivno sudjeluje u
organizaciji i izvođenju dijela programa iz Dječje manifestacije »U svijetu bajki Ivane
Brlić Mažuranić«, "Brodskog kola", programa u povodu Dana grada i "Katarinskog
sajma". Uz navedene programe KKD »Ivane Brlić Mažuranić« sudjeluje u organizaciji, te
pruža kadrovsku i tehničku potporu udrugama, ustanovama, školama, vrtićima, te
drugim fizičkim i pravnim osobama koje priređuju programe, stručne skupove i proslave
u prostorima dvorane. U prostorijama KKD "Ivana Brlić-Mažuranić" djeluju: Ogranak
Matice Hrvatske Slavonski Brod te u sklopu Centra za kulturu Hrvatsko pjevačko društvo
"Davor", Dječje kazalište "Ivana Brlić-Mažuranić, Studio za klasični i suvremeni ples
"Brodski leptirići", Satiričko kazalište mladih, Brodski tamburaški orkestar.



Radi osiguravanja što boljih uvjeta nabavljena je inspicijentska komunikacija oprema
kojom su povezane pozornica sa gledalištem, holovi, tonska kabina, garderoba i
dvorana za plesne probe. Uz komunikacijsku, pribavljena je i dodatna scenska oprema
koja uključuje dodatne mikrofone, zvučne monitore, kablove, rasvjetna tijela, te ostalu
tehničku opremu.

Ustanova se u protekloj godini financirala prema slijedećem modelu:
- materijalne izdatke i izdatke za zaposlene financirao je u cijelosti grad Slavonski Brod,
- programske izdatke grad Slavonski Brod je financirao u 50 % iznosu, dok preostalih
50% sredstava Ustanova je ostvarila vlastitom djelatnošću (ulaznice, iznajmljivanje
dvorane i dvoranskih usluga), sredstvima dobivenim od sponzora, te sredstvima iz
proračuna Ministarstva kulture Republike Hrvatske i proračuna Brodsko-posavske
županije.
Od ukupno planiranih 2.628.198 kuna za djelatnost i rashode za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine Kazališno-koncertne dvorane na račun ustanove doznačeno je
2.617.699 kuna.
Cjelovito izvješće o radu Ustanove s financijskim pokazateljima po završnom računu će
biti predočeno zajedno s izvješćima rada svih ustanova u vlasništvu Grada.

KKD «I. B. - M.» Planirano ostvareno
Rashodi za zaposlene 694.370 694.360
Materijalni rashodi 1.315.094 1.310.259
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine

618.734 613.081

UKUPNO 2.628.198 2.617.699

Galerija umjetnina grada Broda tijekom 2009. nastavila je prezentaciju bogatog i
značajnog fundusa kojim raspolaže (Zbirka Ružić i suvremeni hrvatski kipari i slikari,
kabinet akvarela, Odjel dječjeg likovnog stvaralaštva).
       Težište aktivnosti i nadalje je usmjereno na Galeriju Ružić u Tvrđavi sa stalnim
postavom donacije Branka Ružića (na katu građevine u jugozapadnom kavaliru) i
donacije suvremenih hrvatskih kipara i slikara (u prizemlju). Broj eksponata uključuje
ukupno 167 Ružićevih djela i 165 radova suvremenika. Stalni postav Spomen Doma
Dragutina Tadijanovića završen je i otvoren 4. studenoga 2009. godine. Postav uključuje
knjižni fond, umjetnine i Tadijanovićeve arhivalije.
       Odjel dječjeg stvaralaštva bio je nositelj izložbenog dijela Dječjih svečanosti „U
Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić“, Zimske dječje izložbe te izložbe povodom Dana
pobjede i domovinske zahvalnosti. Kabinet akvarela tijekom godine bio je nositelj
izložbenih programa u čijem su sklopu bile organizirane mnogobrojne izložbe. Galerija
umjetnina grada Slavonskog Broda bila je domaćin manifestacije «Noć muzeja».
Manifestacija je bila izuzetno posjećena a posjetitelji su mogli vidjeti projekcije filmova u
izboru poznatog filmskog i TV režisera Zorana Sudara.
       Ustanova je organizirala i 30. saziv likovne kolonije „Sava“, a radovi koji su nastali
bit će predstavljeni na izložbi u lipnju 2010. godine.
Radi zaštite objekta i građe u Spomen domu Dragutina Tadijanovića uvede je sustava
videonadzora i sustava protuprovale.
Galerija je otkupila dvije biste brodskih velikana akademskog kipara Ante Starčevića:
Ivana Velikanovića i Huge Badalića.

     Od ukupno planiranih 1.843.971 kuna u proračunu Grada za djelatnost ove ustanove
na račun Galerije doznačeno je 1.783.047 kuna.



Cjelovito izvješće o radu Ustanove s financijskim pokazateljima po završnom računu će
biti predočeno zajedno s izvješćima rada svih ustanova u vlasništvu Grada.

GALERIJA Planirano ostvareno
Rashodi za zaposlene 944.998 944.961
Materijalni rashodi 704.973 658.964
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine 194.000 179.122
UKUPNO 1.843.971 1.783.047

Gradska knjižnica je na temelju godišnjeg programa rada tijekom navedenog razdoblja
u okviru planirane knjižnične, informacijsko-referalne, edukativne, kulturne i matične
djelatnosti realizirala:
U skladu sa interesima i potrebama korisnika, i Standardima za narodne knjižnice u
Republici Hrvatskoj, u Gradskoj knjižnici je nabavljeno ukupno 4881 knjiga, od čega je
kupljeno 3841, a poklonjeno 1040 knjiga. Kupljena je i ne knjižna, multimedijalna građa,
glazbeni i edukativni CD-i, tako da zbirka broji 1279 jedinica ne knjižne građe (CD, DVD,
CD-ROM) i nizom od 88 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. Sva
nabavljena knjižna i ne knjižna građa računalno je inventarizirana, potom stručno
obrađena, računalno katalogizirana, barcodirana, potom tehnički obrađena i zaštićena
elektronskom zaštitom. Uvezano je 80 svezaka, lijepljenjem zaštićeno 2283 knjiga.
Tijekom 2009. godine ukupno je upisano 3982 nova korisnika, a 90 korisnika, uglavnom
umirovljenika, su počasni članovi Knjižnice, koji koriste knjižnične usluge bez naknade.
U proteklom razdoblju ustanova je organizirala niz pričaonica i radionica (Mala škola
stripa, razna predavanja, tematske izložbe, Božićni koncert na kojem su predstavljene
božićne pjesme).
       Ustanova svoju djelatnost obavlja na dvije lokacije - u sjedištu ustanove i ogranku -
čitaonici u Naselju Andrije Hebranga. Osnovna djelatnost se realizira na  Dječjem odjelu
s igraonicom, Informativno-posudbenom odjelu za odrasle i mladež, te u Općoj čitaonici i
Čitaonici u naselju Andrija Hebrang.
       Ustanova je tijekom godine organizirala različite kulturne programe za građanstvo i
svoje korisnike (predstavljanje novih knjiga, susreti s književnicima, predavanja i
izložbe), te je bila uključena u niz gradskih programa.
      Od ukupno u proračunu planiranih 2.770.862 kuna za djelatnost Gradske knjižnice,
doznačeno je 2.745.936 kuna.
Cjelovito izvješće o radu Ustanove s financijskim pokazateljima po završnom računu će
biti predočeno zajedno s izvješćima rada svih ustanova u vlasništvu Grada.

GRADSKA KNJIŽNICA planirano ostvareno
Rashodi za zaposlene 1.893.962 1.891.438
Materijalni rashodi 426.900 407.977
Rashodi za nabavu
nefin. Imovine-
postrojenje i oprema-
kupovina knjiga

   450.000 446.522

UKUPNO 2.770.862 2.745.936



Podružnica Hrvatskog instituta za povijest –
Odjel za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
      Znanstveno istraživački rad Podružnice Hrvatskog instituta za povijest u Slavonskom
Brodu tijekom godine obavljan je na temelju prihvaćenih projekata od strane
Ministarstva, uz čega su objavljivali znanstvene članke u domaćim i stranim povijesnim
časopisima, sudjelovali na simpozijima u zemlji i inozemstvu.
      Na temelju godišnjeg programa rada Podružnica je u promatranom razdoblju
ostvarila slijedeće:
- objavili devet knjiga
- 41 znanstvenih i stručnih članaka (28 izvorna znanstvena rada, 15 leksikografska
priloga), više desetaka prikaza i recenzija
- za tisak priredili 4 knjige, 34 znanstvena članaka
- sudjelovali na 21 znanstvenom skupu i 3 znanstveno-stručne tribine
- bili urednici 7 edicija, a jedan je član uredništva Hrvatske enciklopedije, a dvoje u
uredništvu Povijesti hrvatskog naroda koju priprema Matica hrvatska.
U podružnici je zaposleno 20 djelatnika. Od 20 djelatnika 13 se financira, prema
Ugovoru o financiranju, 50% Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a 50% Grad i
Županija, dok ostalih 7 u cijelosti financira Ministarstvo znanosti.
Cjelovito izvješće o radu Ustanove s financijskim pokazateljima po završnom računu će
biti predočeno zajedno s izvješćima rada svih ustanova u vlasništvu Grada.

PODRUŽNICA INSTITUTA planirano ostvareno
Osnovna djelatnost 406.000 405.996
UKUPNO 406.000 405.996

Matica hrvatska Slavonski Brod
      Sredstvima kulture financirani su plaća, materijalni troškovi i programske aktivnosti
Matice hrvatske Slavonski Brod (tribine, promocije knjiga, izložbe...). U ostvarivanju
svojih programskih zadataka Matica je uspješno surađivala s ustanovama kulture i
udrugama građana u našem gradu (Gradskom knjižnicom, Kazališno-koncertnom
dvoranom, školama, udrugama iz područja kulture...).
      Od realiziranih programa tijekom 2009. godine izdvajamo:
- u Svijetu bajki organizirana novinarska radionica za brodske osnovce i srednjoškolce,
te tradicionalni program iščitavanja djela Ivane Brlić-Mažuranić pod nazivom «Brodski
spomenar»,
- organizacija godišnje manifestacije «Mia Čorak Slavenska»
- organizacija Dana Matice hrvatske u okviru kojih je  organizirano Sjećanje na Dragutina
Tadijanovića.
- predstavljanje i objavljivanje knjiga, Godišnjaka.
- klub mladih Matice hrvatske je nakon nekoliko godina ponovno okupio mlade Brođane
te je u njegovoj organizaciji održano nekoliko večeri poezije mladih brodskih pjesnika.
      Za programske aktivnosti, plaću i materijalne troškove Grad je Matici doznačio
249.996 kuna.

Planirano Ostvareno
Matica hrvatska 250.000 249.996

Ugovorne obveze prema donatorima
      Obveze koje Grad ima iz ugovora s donatorima pok. Brankom i Julijom Ružić
(1993.), podmirivane su tijekom godine isplatom mjesečnog iznosa u visini dvije i pol
prosječne plaće na razini države, za što je u 2009. godini od planiranih 161.000 kuna



utrošeno 159.658 kune.

Društva iz područja kulture
      U ostvarenju programa javnih potreba kulture Grad posebnu skrb iskazuje udrugama
iz područja kulture čije djelovanje pridonosi kulturnoj afirmaciji našeg grada. Skrb
obuhvaća osiguranje prostornih uvjeta za rad i financijsku potporu provedbi programskim
aktivnostima. U tom smislu je i tijekom 2009. nastavljeno sustavno praćenje i poticanje
rada društava iz područja kulture s naglaskom na društva koja pod stručnim vodstvom u
svom radu okupljaju veći broj djece i mladih našega grada, društva s dugom tradicijom i
provjerenim rezultatima u radu, kao i ostala društva u kojima građani zadovoljavaju svoje
potrebe za kulturnim sadržajima.
      Društva iz područja kulture sa svojih više od 1000 aktivnih članova bili su nositelji i
sudionici brojnih kulturnih programa u gradu tijekom godine, a posebno u programima
obilježavanja Dana grada (Folklorni ansambl Broda, Brodski tamburaški orkestar,
Hrvatsko pjevačko društvo "Davor", Brodski harmonikaški orkestar, Limena glazba
"Željezničar", Brodski plesni studio "Cascavela" i brodske mažoretkinje, Književno -
likovno društvo "Berislavić", Kulturno-umjetnička društva „Podvinje“, „Vinogorje“,
„Kolonija“, „Eugen Kumičić“, „Brodski Varoš“, te Kulturna sekcija umirovljenika). Folklorni
ansambl Broda društvo s najvećim brojem godišnjih nastupa organizator je i Smotre
folklora "Brodsko kolo". Pokrenut je projekt nabave uniformi za potrebe Limene glazbe
Željezničar sa zajedničkim ciljem stvaranja Gradske limene glazbe. Svojim nastupima na
smotrama i natjecanjima neke od ovih udruga bili su promicatelji imena grada u zemlji i
inozemstvu.
     Dječje kazalište Ivana Brlić-Mažuranić  sudjelovalo je na brojnim smotrama i
festivalima. Tijekom godine u Slavonskom Brodu se održavaju brojne predstave i
matineje.
      Satiričko kazalište mladih Slavonski Brod bio je organizator drugog Festivala
amaterskih kazališta u Slavonskom Brodu.

Za programske aktivnosti udruga građana iz područja kulture tijekom 2009. godine
doznačeno je 250.000 kuna. Dio sredstva je doznačen sukladno potpisanim ugovorima i
odlukom Kulturnog vijeća koja se temeljila na analizi projekata pristiglih na Javni poziv
za predlaganje programa u kulturi u 2009. godini a dio sredstava je doznačen udrugama
građana koje su se tijekom godine javile sa zamolbom za sufinanciranje određenih
projekata.

Planirano Ostvareno
UKUPNO 250.000 250.000

Kulturne manifestacije
      Tijekom 2009. godine održane su tradicionalne brodske kulturne manifestacije:
“Brodsko glazbeno ljeto”, Akvarelistička kolonija “Sava” “Brodsko kolo” i Dječje
svečanosti "U svijetu bajki Ivane Brlić - Mažuranić", Ljeto u Brodu. Organizatori su bile
ustanove i udruge iz područja kulture koje su korisnici Gradskoga proračuna: Kazališno-
koncertna dvorana “Ivana Brlić-Mažuranić”, Galerija umjetnina grada Broda, matica
hrvatska i Folklorni ansambl Broda te je na taj način dio sadržaja financiran kroz redovitu
programsku djelatnost njihovih nositelja, a za sam manifestacijski dio izdvojena su
posebna namjenska sredstva u proračunu. Programi Brodskog glazbenog ljeta i
Brodskog kola dobili su potporu Ministarstva kulture, kao i Dječje svečanosti u Svijetu
bajki Ivane Brlić-Mažuranić (10.000 kuna iz sredstava Ministarstva kulture).
Svojim raznovrsnim, kvalitetnim i dobro organiziranim sadržajima ove manifestacije su i
tijekom 2009. ostvarile svoje ciljeve u promicanju programa ozbiljne glazbe, likovnih



umjetnosti, tradicijske kulturne baštine, zabavnih sadržaja, te edukacije.
      Potpora je pružena i ostalim programima koji su se održali u Gradu:  organizacija
programa za Dan grada, Modne revije BUMN-a, Dan maturanata, Brodfest, Dječje
pokladne svečanosti, Poloj 2009, Poloj summer fest 2009, Likovna kolonija «Slavonija»,
Parnasovci, te različite manifestacije u realizaciji kulturno umjetničkih društava, udruga i
pojedinaca iz područja  kulture.
Od ukupno planiranih 562.630 kuna za programe kulturnih manifestacija u 2009. je
utrošeno 559.834 kuna.

Izdavačka djelatnost
       U okviru utvrđenog kulturnog standarda grada pruža se potpora neprofitabilnim
izdavačkim projektima koji promoviraju grad Slavonski Brod, njegovu kulturnu, povijesnu
i znanstvenu baštinu, brodske umjetnike i istraživače i društveno vrijednu knjigu. Potpora
se pruža kao pomoć u tiskanju ili otkupom knjiga.
      Od važnijih knjiga u 2009. godini za čije je izdavanje pružena potpora ili je otkupljen
dio naklade izdvajamo :
- ULICA MATIJE MESIĆA-monografija, Posavska hrvatska 50.000,00 kuna
- LJUSKE, Udruga građana «Baština» 3.000
- STJEPAN BABIĆ…,  Udruga građana «Baština» 10.000
- VRIJEME LOMA, Brodska kulturna baština 30.000
- RAT U BOSANSKOJ POSAVINI , Jerko Zovak 20.000 kuna
- DOGODILO SE JEDNOM U BRODU, Stribor Schwendemann 30.000
- 3. BOJNA, ACTIV MONOGRAFIJA, 30.000
- 100. GODINA NOGOMETA U SLAVONSKOM BRODU, A. T Bartek 15.000

Izdavačka djelatnost planirano Ostvareno
UKUPNO 250.000 236.500

Ostali korisnici i potrebe kulture
Sredstva namijenjena za različite programe koji predstavljaju kulturne dosege Grada

i čija je realizacija od značaja za grad:
- obilježavanje u 2009. značajnih obljetnica rada ustanova i udruga koje djeluju na
području grada Broda, godišnjice rođenja zavičajnika, programi uz Dan grada
- potpora programima udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području grada i za
koje je grad u svojim objektima osigurao prostor za rad (Kulturno-prosvjetno društvo
“Ukrajina”, "Češka beseda” te KUD San Roma, KUD Bajaški crni biseri, Udruga Roma
Bajaša); različitim strukovnim i ostalim udrugama.

Temeljem javnog Poziva za predlaganje programa u kulturi u 2009. godini
financirani su projekti slijedećih udruga i pojedinaca: Udruga građana Brlićevac,
Hrvatsko filatelističko društvo, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Kreativna udruga
«Bogatstvo u nama», Muzej Brodskog Posavlja, Ivan Šeremet, Udruga slijepih, Kino
klub paluba 7, Lucija Jakovina- izložba.
     Od ukupno planiranih 150.000 kuna za ove je namjene utrošeno 130.000 kuna.

planirano Ostvareno
Ostali korisnici i potrebe kulture 150.000 130.000

Državni arhivu
      Za održavanje i unaprjeđenje standarda prostornih uvjeta za čuvanje arhivske građe
Državnog  arhiva u Slavonskom Brodu, ustanove nad kojom osnivačka prava ima
Ministarstvo kulture, a jedinica lokalne samouprave u kojima je sjedište ustanove ima



obvezu osiguranja prostora za rad, tijekom 2009. grad je pružio planiranu potporu (udio
grada u sredstvima Ministarstva) u iznosu od 15.000 kuna.

TEHNIČKA KULTURA

    Javne potrebe Grada Slavonskog Broda u području tehničke kulture u 2009. godine
ostvarivale su se sukladno Programu javnih potreba koje je Gradsko vijeće donijelo u
prosincu 2008. godine.
Djelatnost tehničke kulture utvrđena je Zakonom o tehničkoj kulturi (NN 76/93.), a u
organizacijskom smislu obavljanje djelatnosti regulira Zakon o udrugama (NN 88/01.).
Temeljem Zakona o tehničkoj kulturi uređena je djelatnost tehničke kulture koja
obuhvaća:
- promicanje i skrb o razvitku tehničke kulture na području grada
- omogućavanje ostvarivanja zajedničkih interesa udruga tehničke kulture i

usklađivanje njihova djelovanja
- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških

informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih
dostignuća.

     Ovi ciljevi i zadaće u našem gradu tijekom 2009. godine ostvarivali su se putem
Zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (osnovana 1994.) u koju je
učlanjeno 11 udruga i 3 pridružene članice od kojih je 10 udruga temeljem programa
javnih potreba primalo potporu iz sredstava Gradskog proračuna.
    Sjedište Zajednice je u objektu u vlasništvu grada u Florijanovoj 7 koju koristi i
Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije. Grad je zajedno sa Županijom
pokrivao materijalne troškove poslovanja Zajednice, te osiguravao sredstva za plaću
tajnika Zajednice (koji tu dužnost obavlja za obje Zajednice) i prema Ugovoru iz 1996.
plaću upravitelja Aero-kluba.
    Novouređeni prostor koriste sljedeće udruge: Astronomsko društvo «Gea X», Društvo
pedagoga tehničke kulture, «Panonia minor», Letački klub «Faust Vrančić». Aero klub
«Brod» koristi svoj prostor  na aerodromu Jelas, Radio amaterski klub „Jelas» koristi
svoj prostor, a Radio klub «Slavonski Brod» prostor u svom vlasništvu u
Strossmayerovoj ulici, dok je Klub podvodnih aktivnosti «Marsonia» smješten u
gradskom prostoru u sklopu Mjesnog odbora Josip Juraj Strossmayer.
    Potpora radu udruga – članica Zajednice doznačavala se preko računa Zajednice, a
raspoređivao ih je sukladno planu Izvršni odbor Zajednice.
   Udruge tehničke kulture su sukladno financijskim mogućnostima ostvarivale
programske aktivnosti, sudjelovale na natjecanjima i smotrama i bile nositelji i
organizatori natjecanja na kojima su članovi brodskih udruga osvajali zapažene
rezultate. Značajnu potporu Grad pruža udrugama osiguranjem prostora za rad kao i
pomoći u nabavci opreme. Udruge tehničke kulture kao i tajništvo zajednice tijekom
godine uključivale su se u sve akcije i manifestacije na razini grada i time pridonijele
ostvarivanju programskih zadaća tehničke kulture.
    Posebno osvježenje u programskim sadržajima je pokretanje filmske i video radionice
koja je svojim filmskim ostvarenjima tijekom godine sudjelovala na domaćim smotrama
učeničkih radova.
   Pregled ostvarene potpore iz Gradskog proračuna namijenjene za potrebe tehničke
kulture:



Zajednica tehničke kulture planirano ostvareno
Rashodi za zaposlene       114.636 105.084
Materijalni rashodi 82.253 70.893
Udruge 200.000 200.000
UKUPNO 396.889 375.977

ŠPORT

      Programom javnih potreba u športu koji je usvojen na Gradskom vijeću utvrđeni su
sadržaji, način i zadovoljavanje javnih potreba i interesa Grada u poticanju i financiranju
športa, te ocjenjivanja ostvarenih programa. Tijekom 2009. godine sufinancirane su
djelatnosti i aktivnosti športskih klubova, prvenstveno u radu s mlađim uzrastima,
poticanje športa kod djece i mladeži (školski-športski klubovi i škole športa), športski
programi invalida.
      Športske udruge redovito su dobivale sredstva iz Gradskog proračuna temeljem
Zakona o športu (NN 111/97., 71/06.), usvojenih planova i programa udruga, te
programa Zajednice športskih udruga Grada, a s obzirom na priliv sredstava, rang
natjecanja, kalendar natjecanja i potrebe. Veliki broj podnesenih zamolbi udruga
ukazivao je na poteškoće u iznalaženju sredstava za provedbu redovitih i povremenih
programskih aktivnosti.
      Na području grada u prošloj godini djelovalo je 83 športskih udruga u 35 športskih
grana i 2 saveza. U športske udruge uključeno je 5.900 športaša svih uzrasta od toga
1.500 registriranih igrača.

Poticanje i promicanje športa
      S ove stavke sredstva su doznačavana za organizacije velikih športskih natjecanja
koja imaju dugu tradiciju, manifestacija koje osim promidžbe Grada imaju i značajan
učinak na razvoj športa i uključivanje mladih u športske aktivnosti. U suradnji sa
športskim udrugama organizirane su sljedeće športske manifestacije: Međunarodni
memorijalni karate turnir “Brod 2009.”, Međunarodni turnir “Slavonia open”-turnir u
akrobatskom rock “n”rollu, turniri u povodu Dana grada (karate turnir, šahovski turnir,
taekwon do turnir, auto relly, odbojkaški turnir), Regata “Brod 2009.”-kajak kanu regata.
      Pružena je financijska potpora udrugama putem zamolbi, posebice onima koji nisu u
redovitom sustavu natjecanja ili su pokrenule škole športa, a ostvaruju dobre rezultate i
promiču ime grada Slavonskog Broda.

Šport djece i mladih
      Planiranim sredstvima na ovoj stavci financirali su se prvenstveno škole športa i
školski športski klubovi. U školama športa trenutno je obuhvaćeno 3.500 djece.
Planiranim sredstvima financirao se rad trenera s djecom, te su se opremile djelomično
školske športske dvorane s potrebnim rekvizitima. Liga sustav natjecanja pri školskim
športskim klubovima osnovnih škola donosi dobre rezultate. Kroz ovaj program djeca
svakodnevno treniraju i natječu se.

Športska natjecanja
     Na području grada aktivno je 83 športskih udruga, različitih športskih grana, koje se
natječu u različitim rangovima. U 2009. godini sufinancirane su športske udruge što je
ovisilo o ostvarenim rezultati u natjecateljskoj 2008./2009. godini za uzrasne kategorije,
sustavu natjecanju, rangu natjecanja, broju kategoriziranih športaša, broju djece i mladih
koji su aktivni u okviru športskih škola pojedinih udruga, te prilivu sredstava u proračun.



Športske aktivnosti invalida
     Planiranim sredstvima se pružala potpora športsko-rekreativnim aktivnostima
invalida, temeljem programa prvenstveno se pružala pomoć Košarkaškom klubu invalida
"Brod", Odbojkaškom klubu invalida «Marsonia» (invalidi u kolicima-sjedeća odbojka),
Udruzi slijepih i gluhih. Kroz svoje programe (kineziterapija, športska rekreacija,
natjecateljski šport) Športski savez invalida u suradnji s gradom pružao je mogućnosti
uključenja u različite športske aktivnosti svim invalidima na području Grada i Županije.

Zajednica športskih udruga Grada Slavonskog Broda
     Temeljem Zakona o športu Zajednica športskih udruga grada obavljala je potrebne
poslove i brigu o gradskim klubovima. Zajednica udruga ima za zadaću: praćenje
športskih programa i rezultata, podizanje kvalitete razvoja športa na području grada,
poticanje i promicanje športa, usklađivanje aktivnosti svojih članica, objedinjavanje,
usklađivanje i predlaganje Programa javnih potreba, sudjelovanje u unapređenju
stručnog rada, skrb o vrhunskim i kvalitetnim športašima, druge poslove i zadaće
određene Zakonom o športu i Statutom Zajednice. U Zajednici radi jedan profesionalni
tajnik i tajnik u Športskom savezu invalida Grada slavonskog Broda.

Program športske rekreacije
     Provedba programskih aktivnosti iz ovog područja bila je usmjerena prema očuvanju i
unapređivanju zdravlja svih građana - rekreacijske aktivnosti djece i odraslih. U 2009.
godini organizirani su športski turniri na Športsko rekreacijskom centru Poloj, škole
športa za djecu tijekom ljetnih praznika na školskim-športskim igralištima u okviru
gradskog Programa Ljeto u Brodu, te akcija Trčanjem do zdravlja u okviru Svjetskog
dana srca.
U športske aktivnosti Programa Ljeto u Brodu tijekom ljetnih školskih praznika bilo je
uključeno preko 1600 djece i mladih (škola košarke, rukometa, odbojke, osnovne
gimnastike, boćanje, rolanje, badminton, mali nogomet, pikado, šah, stolni tenis, odbojka
i nogomet na pijesku).

ŠPORT planirano ostvareno
plaća djelatnika    153.000    152.625
materijalni rashodi      24.465      17.766
Programska područja
Šport djece i mladeži 3.060.000 3.059.829
Zdravstveni pregled djece i mladeži    100.000    100.000
Poticanje i promicanje športa    395.000    391.244
Športska natjecanja-športske udruge    200.000    190.000
Športske aktivnosti invalida    120.000    120.000
Program športske rekreacije      85.000      80.007
U K U P N O 4.137.465 4.111.471

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA I. I II. KATEGORIJE

      Ustanova skrbi o šest športskih objekata: Gradska vježbaonica «Sokol», Športska
dvorana «Vijuš», Športska dvorana «Brod», Športski objekt «Klasije»-vanjski tereni i
klizalište, Teniska dvorana «Brod», a tijekom ljeta i o Malom gradskom kupalištu. U
ustanovi je zaposleno 15 djelatnika. Kako bi se uspješno gospodarilo i skrbilo o
gradskim športskim objektima  koji su dani na upravljanje, ustanova se organizirala u
dvije funkcionalne cjeline: održavanje i upravljanje športskim objektima.



      Proračunom za 2009. godinu planirana su sredstva za plaće djelatnika i materijalne
troškove ustanove. Ustanova dijelom ostvaruje prihode od iznajmljivanja poslovnih
prostora i korištenja dvorana. Održavanje navedenih športskih objekata potrebno je
dijelom zasnivati na proračunskim sredstvima ali i na sredstvima ostvarenim kroz
programe korištenja i iznajmljivanja športskih objekata i prostora o čemu treba voditi skrb
Ustanova, odnosno njeno Upravno vijeće.
      Grad je u proračunu 2009. osigurao sredstva za rad Ustanove, a izdvojeno je
1.357.783 kuna. Tijekom prošle godine za sigurnije i kvalitetnije korištenje vanjskih
terena Športskog centra "Klasije" izvršena je sanacija ograde, izrada dva boćališta,
nadstrešnica za rezervne igrače i delegate, napravljeno je odbojkaško igralište na
pijesku sa rasvjetom, sanirana je rasvjeta na objektu.
U Teniskoj dvorani »Brod« izvršena je sanacija kupaonica i svlačionica i rasvjetnih tijela,
nabavljeni su itisoni u svlačionicima, te je nabavljen stroj za održavanje umjetne podloge
na igralištu.
U Gradskoj vježbaonici »Sokol« izvršena je sanacija staklenih površina, svlačionica,
kupaonica i ulaznog hodnika, i popravljena je oštećena lamperija u dvorani.
U Športskoj dvorani »Brod« izvršena je sanacija hidrantske mreže, tribina, izvršen je
popravak semafora, te je nabavljena potrebna oprema.
Završena je ŠD Vijuš čime je omogućen daljnji kvalitetniji razvoj športa.

Ustanova za gospodarenje
športskih objekata

planirano ostvareno

plaće djelatnika 930.312 930.204
materijalni izdaci 396.312 389.892
dodatna ulaganja 323.100 309.070
ukupno 1.649.724 1.629.167

Cjelovito izvješće o radu Ustanove s financijskim pokazateljima po završnom računu bit
će predočeno zajedno s izvješćima rada svih ustanova u vlasništvu Grada.
       Sredstva koja su utrošena za javne potrebe u športu (Zajednica športskih udruga i
Ustanova za gospodarenje športskim objektima) čine 2,90% iznosa ostvarenja Gradskog
proračuna za prošlu godinu.

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Program javnih potreba iz područja socijalne skrbi i zdravstva te njegova realizacija u
2009.  kao i dosadašnjih godina, temeljila se na:
- Zakonu o socijalnoj skrbi
- Odluci o socijalnoj skrbi grada Slavonskoga Broda
- Programu javnih potreba iz područja socijalne skrbi
- broju korisnika subvencija i programa te
- programima i projektima udruga iz područja socijalne, humanitarne i ostalih

djelatnosti usmjerenih na poboljšanje kvalitete života djece, mladih, starih i
nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom i ratnih stradalnika.

Iz Gradskog je proračuna za provedbu Programa javnih potreba iz područja socijalne
skrbi i zdravstva u 2009. godini utrošeno 9.198.632 kune.

Ostvareni oblici pomoći u 2009. godini:

I. Subvencija prijevoza
II. Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva



III. Pomoć za podmirenje  troškova stanovanja
IV. Ostale pomoći  u socijalnoj skrbi
V. Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi
VI. Jednokratne pomoći za novorođenčad
VII. Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi
VIII. Kapitalne donacije građanima i kućanstvima- Savjetovalište i sklonište za žrtve

nasilja u obitelji
IX. Kapitalne donacije građanima i kućanstvima –osobe s invaliditetom

Prikaz broja korisnika pomoći i utrošenih
sredstava prema oblicima pomoći

OBLIK POMOĆI Plan za
2009.

Ostvareno
u

2009.
I. Subvencija prijevoza 3.000.000 3.000.000
II. Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva 800.000 693.500
III. Pomoć za podmirenje  troškova stanovanja 1.900.000 1.896.734
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 1.650.000 1.656.470
2. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 250.000 240.264

IV. Ostale pomoći 1.714.974 1.591.726
1. Pomoć u prehrani dojenčadi i male djece 90.000 90.000
2. Besplatno ljetovanje djece u odmaralištu Društva Naša

djeca
70.000 63.300

3. Pomoć u prehrani za starim i nemoćnim osobama (
obroci s dostavom)

494.974 467.195

4. Program «Dnevni boravak i pomoć u kući starijim
osobama»

900.000 834.141

5. Pomoć za pogrebne troškove 30.000 26.490

6. Jednokratne pomoći građanima 130.000 110.600

S V E U K U P N O (I +II+III+IV) 7.414.974 7.100.497

I. Subvencija prijevoza
Subvencijom javnog gradskog prijevoza u 2009. godini osigurano je pravo na besplatan
prijevoz osobama starijim od 65 godina, dragovoljnim darovateljima krvi (muškarci s 40 i
više darivanja, žene s 25 i više darivanja), učenicima srednjih škola i studentima koji
studiraju na području grada Slavonskog Broda, te djeci do 7 godina starosti uz pratnju
roditelja i učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole koja koriste javni prijevoz.
Za ovaj oblik pomoći u Gradskom je proračunu izdvojen iznos od 3.000.000 kuna.

II. Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva
Sukladno čl. 38. Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne

novine» , br.103/03),   Čl.4 Odluke  Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim
standardima  materijalnih  i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja  korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini
(«Narodne novine» , br.08/09),  i Odluci  o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja
centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnika koji se



griju na drva u 2009.godini na području Brodsko–posavske županije (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije”, br.1/09 ) Upravni   odjel  za društvene djelatnosti Grada
Slavonskog Broda , u 2009 .godini  provodio  je postupak radi priznavanja prava na
pomoć za podmirenje troškova ogrijeva.  Za  pomoć za podmirenje troškova ogrijeva  u
2009. godini  iz proračuna  županije Brodsko – posavske zatraženo je  i korisnicima
pomoći isplaćeno ukupno 693.500,00 kuna.
Pravo na pomoć  za podmirenje troškova ogrijeva  za  2009. godinu u iznosu od 950,00
kuna  ostvarilo je ukupno 730 osoba.  Od toga broja pomoć je ostvarilo 416 obitelji i 314
samaca.

 II. Subvencija troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada
Slavonskog Broda («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Županije» br.
16/02,18/03,14/07 i8/09) na dan 31.prosinca 2009. godine ostvarivalo  366  korisnika.
Od ukupnog broja korisnika ove vrste pomoći 314 čine  samci, a 416 je obitelji sa
ukupno 1017 člana obitelji.         .
 Visina  pomoći za podmirenje troškova stanovanja,  koja se kućanstvima  odobrava   u
prosjeku mjesečno iznosi oko 357,90  kune po kućanstva.
Ukupno je iz Gradskog proračuna za pomoć za podmirenje troškova stanovanja  od
planiranih 1.900.000,00, utrošeno 1.896.733,60 kuna. Od toga je za pomoć za
podmirenje troškova stanovanja  ostvarenu temeljem rješenja Upravnog odijela za
društvene djelatnosti  utrošeno  1.571.903,01 kuna, dok  je 325.070,89 kuna utrošeno za
ostale različite subvencije i jednokratne pomoći (oslobođenje od plaćanje komunalne
naknade, potrošnja vode za romsko naselje, jednokratne pomoći za podmirenje
dugovanja, plaćanje  priključaka na plinsku i vodovodnu mrežu i sl.). U 2009. godini,
ukupno je provedeno 1077 upravna postupka za pomoć za podmirenje troškova
stanovanja i troškova ogrijeva.

III. 2. Subvencija komunalne naknade
Postupak za ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanje komunalne naknade
temeljem članka  45.st. 1. Odluke  o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda (“Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske županije”, br. 16/02 , 18/03.), provodi Upravni odjel za komunalni
sustav.
U 2009. godini Grad je od plaćanja komunalne naknade oslobodio 1007 kućanstava
sukladno kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi s iznosom od 240.263,99 kuna.

Kategorija korisnika Broj korisnika
HRVI 339
Umirovljenici s mirovinama sa zaštitnim dodatkom 219
Umirovljenici s mirovinama u visini mirovine sa zaštitnim dodatkom 168
Korisnici tuđe njege i pomoći 87
Uvjet prihoda i socijalni uvjet 141
Civilni stradalnici Domovinskog rata 51
Nezaposleni hrvatski branitelji 2

Ukupno 1007

IV. Ostale pomoći

1. Pomoć u prehrani dojenčadi i male djece
Centar za dijete u Slavonskom Brodu vodi skrb, u prvom redu o novorođenoj djeci,
trudnicama te djeci predškolske dobi. Uz savjetovališni rad, prikupljanje i distribuciju



humanitarne pomoći i promidžbe dojenja Centar za dijete pruža pomoć obiteljima
slabijeg materijalnog statusa u nabavci adaptiranog mlijeka provodeći Program «Bijeli
put». Grad je financirao nabavku adaptiranog mlijeka za dojenčad s mjesečnim iznosom
od 5.000, a tijekom godine je preko Centra za dijete nastavljeno pružanje pomoći
obiteljima s troje novorođenčadi kroz prehranu za djecu i nabavku pelena.

2. Besplatno ljetovanje djece u odmaralištu “Društva naša djeca”
Tijekom ljeta 2009. godine u Starom Gradu na Hvaru u organizaciji Društva Naša djeca
boravilo je 40 djece za koje je Grad financirao troškove ljetovanja s iznosom od 58.000
kuna. Ljetovanje jednog djeteta na Viru u organizaciji Crvenog križa financirano je s
iznosom od 1.200 kuna, dok je ljetovanje jednog djeteta u Ljetnom kampu za djecu s
dijabetesom financirano s iznosom od 4.100 kuna.

3. Pomoć u prehrani za starim i nemoćnim osobama
Korisnici Programa pomoć u kući starijim osobama imaju mogućnost koristiti i besplatnu
prehranu i dostavu obroka u kuću sukladno Odluci o socijalnog skrbi.
Ovaj oblik pomoći koristilo je 73 korisnika. Dostavu obroka sufinancira Ministarstvo obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti (gorivo i održavanje vozila, djelatnici) u okviru
Programa «Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama». Dostava se vrši vozilom koje
je Grad za potrebe Programa dobio od Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske
solidarnosti. Zbog povećanog broja korisnika dostava obroka duže traje te bi se trebalo
razmišljati o nabavci još jednog vozila.
U prigodi uskršnjih i božićnih blagdana Grad je financirao nabavku poklon paketa za
korisnike.

4. Program «Dnevni boravak i pomoć u kući starim i nemoćnim osobama»
U suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Grad
provodi  Program «Dnevni boravak i pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama».
Izvoditelj programa je Gradsko društvo Crvenog križa, a u program je uključeno 200
starijih i nemoćnih osoba. Za potrebe njegove provedbe zaposleno je 14 osoba.
Ministarstvo je osiguralo sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove. Udio Grada
se odnosi na plaćanje doprinosa na plaće djelatnika te dio materijalnih troškova.
Postojeći program «Pomoć u kući starijim osobama» proširen je u 2009. godini s
Dnevnim boravkom za starije osobe. Ovaj se program provodio u prostoru Matice
umirovljenika, a njegova realizacija je imala niz poteškoća uslijed odbijanja potpisivanja
ugovora o suradnji od strane vodstva Matice umirovljenika. Program Dnevnog boravka,
unatoč svim poteškoćama, provodio se kontinuirano tijekom tjedna u vremenu od 8 do
16 sati. Svakodnevno je organizirano mjerenje tlaka i  šećera u krvi, razgovor i
savjetovanje s medicinskom sestrom, druženje i rad Kreativne radionice. Aktivnosti
Dnevnog boravka prezentirane su na obilježavanju Dana starijih osoba u Velikoj, na Eko
sajmu na tradicionalnoj „Bundevijadi, koja se održavala na imanju Željka Mavrovića i na
Katarinskom sajmu.
Za realizaciju programa u 2009. godini utrošeno je 834.141 kuna, od toga je
Ministarstvo uložilo 670.500 kuna  a Grad 163.641 kunu.

5. Pomoć za pogrebne troškove
Troškove pogrebnih usluga Grad je u 2009. godini sufinancirao za 7 osoba. Grad je
sufinancirao pogrebne troškove za osobe koje nemaju obitelj niti rodbine, ili ukoliko
obitelj umrlog ispunjava uvjete određene Odlukom o socijalnoj skrbi. Iznos sredstva za
troškove sahrane koje je Grad sufinancirao bila je u 2009. do 3.600,00 kuna. Troškovi su



se financirali u cijelosti ili djelomično, a na temelju ispostavljenog računa JP
"Komunalac" ili uplatom jednokratne pomoći obitelji u iznimnim slučajevima.

6. Jednokratne pomoći građanima
Tijekom godine Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obraćaju se brojni građani sa
zamolbama za dodjelu jednokratnih financijskih pomoći. Ovdje se najčešće radi o
osobama koje nisu korisnici ostalih oblika pomoći od strane Grada temeljem Odluke o
socijalnoj skrbi.
S ove je stavke tijekom 2009. dodijeljeno 27 pojedinačnih jednokratnih pomoći, te u
prigodi uskrsnih i božićnih blagdana i početka školske godine jednokratne pomoći za
obitelji sa sedam i više djece iz Udruge „Hrvatska budućnost“.

Subvencija boravka djece u dječjim vrtićima u vlasništvu grada i
Besplatna prehrana učenika u osnovnim školama
Uvođenjem sustava riznice sredstva gradskog proračuna namijenjena za ova dva oblika
pomoći planirana su na pozicijama Dječjeg vrtića, odnosno gradskih osnovnih škola, te
nisu vidljiva na pozicijama socijalne skrbi.
Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grad je tijekom 2009. godine, sufinancirao boravak
djece u gradskim dječjim vrtićima s iznosom od 500.000 kuna. Dok je za besplatnu
prehranu učenika osnovnih škola prema odluci o socijalnoj skrbi utrošeno 465.026 kuna.

V. Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Naziv programa
Plan za
2009.

Ostvareno
u 2009.

1. Predškolski program u “Zlatnom cekinu” 420.000 420.000
2. Program prijevoza djece na rehabilitaciju 95.000 89.496
3. Jednokratne pomoći udovicama i roditeljima poginulih

branitelja
235.000 223.000

4. Ostali programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi 150.000 163.692
UKUPNO 900.000 896.188

1. Predškolski program u "Zlatnom cekinu"
U sklopu Centra "Zlatni cekin" registriran je i Dječji vrtić "Cekin" u kojem se provode
Montessori program i Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju.
Grad daje potporu provedbi programa za djecu s teškoćama u razvoju. Ovaj se program
realizira kroz rad Montessori skupine i posebne skupine. U Montessori skupine
uključena su djeca s lakšim poteškoćama u razvoju. Zahvaljujući Montessori didaktičkom
priboru koji zadovoljava potrebe svakog djeteta omogućena je uspješna i potpuna
integracija djece uz dodatni individualni defektološki tretman. U poseban program su
uključena djeca s težim psihofizičkim oštećenjima.
Grad je u 2009. godine za rad Dječjeg vrtića „Cekin“ izdvojio potporu u iznosu od
420.000 kuna

2. Program prijevoza djece na rehabilitaciju
Ovaj program sufinanciraju Grad i Županija, a njegovom provedbom omogućen je
prijevoz djece s teškoćama u razvoju na rehabilitaciju u “Zlatni cekin” i Opću bolnicu "Dr.
Josip Benčević". Usluge prijevoza mjesečno koristi od 400 do 450 osoba. Sredstva za
plaću vozača, održavanje i registraciju vozila i gorivo Županija i Grad doznačuju



mjesečno u jednakom omjeru. Za prijevoz djece na rehabilitaciju u 2009. godini utrošeno
je 89.496 kuna.

3. Jednokratne pomoći udovicama i roditeljima poginulih branitelja
Zaključkom Gradskog vijeća iz 1996. godine na dan pogibije branitelja isplaćuje se
jednokratna novčana pomoć od 1.000,00 kuna roditeljima i udovicama poginulih
hrvatskih branitelja. Ovaj oblik pomoći tijekom 2009. godine koristile su 233 osobe.

4. Ostali programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Programom javnih potreba iz područja socijalne skrbi planirana su sredstva za programe
namijenjene u prvom redu djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama  s
ciljem poboljšanja kvalitete življenja i provođenja preventivnih aktivnosti na socijalnom i
zdravstvenom području. Programe je Upravni odjel za društvene djelatnosti provodio u
suradnji s udrugama i ustanovama s područja grada.
Program prevencije ovisnosti
Pored redovitog financiranja programa brojnih udruga koje djeluju na dobrobit djece i
mladih čime se ostvaruje zadaća Grada na provedbi primarne prevencije ovisnosti,
tijekom «Mjeseca borbe protiv ovisnosti» koji se provodi od 15. studenoga do 15.
prosinca  Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji sa Službom za prevenciju
zlouporabe opojnih sredstva Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije te
gradskim udrugama, institucijama  i školama provodi niz aktivnosti. Ovogodišnje
obilježavanje «Mjeseca…» imalo je za cilj promovirati programe udruga, potaknuti djecu
i mlade na uključivanje, ponuditi zdrave oblike korištenja slobodnog vremena.
Organizirana su sportska natjecanja, koncerti, projekcije filmova, izložbe, predavanja i
tribine. S ciljem prezentacije rada udruga iz područja kulture Upravni odjel za društvene
djelatnosti organizirao je program pod nazivom «Uključi se i ti – budi naš član», dok je s
ciljem prevencije navijačkog nasilja organiziran malonogometni turnir «Bodrimo svoje –
poštujmo protivnike».
Rad klubova liječenih alkoholičara
Rad klubova liječenih alkoholičara financiran je na temelju Natječaja za financiranje
udruga s pozicije Udruga građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Grad je tijekom
2009. godine pružao potporu radu klubova i zajednici klubova. Osim redovitih aktivnosti,
sastanke koji se održavaju jednom tjedno, a koji su stručno vođeni, članovi su vrlo
aktivni u praćenju kulturnih programa, odlaze na izlete, hodočašća, organiziraju koncerte
i druženja. Osnivanje klubova liječenih alkoholičara u našem gradu učinjen je znatan
napredak u borbi s ovim najčešćim oblikom ovisnosti u našoj sredini. Zajednica KLA je u
rujnu 2009. bila domaćin klubovima s područja Hrvatske i organizator programa
«Poezijom protiv ovisnosti – 11. večeri poezije KLA Republike Hrvatske».
Višegodišnji problem adekvatnog prostora za rad klubova Zajednica je riješila u
prostorijama Crvenog križa, kojeg su članovi klubova uz pomoć donatora i vlastitim
radom uredili. Grad je za uređenje pružio potporu u iznosu od 5.000 kuna.
Savjetovalište za trudnice
U organizaciji Udruge «Iskra» od 2004. godine na području grada djeluje Savjetovalište
za trudnice. Uz financijsku potporu Ministarstva, Grada, Županije i donatora te
respektabilnu ekipu stručnjaka Savjetovalište je proteklih godina brojne mlade roditelje
pripremilo ne samo za čin poroda nego i prihvat  novorođenog djeteta u obitelji.
Napominjemo da je zalaganjem Udruge Iskra u iznalaženju izvora financiranja
omogućeno trudnicama besplatno pohađanje tečaja. Osim pripreme budućih majki za
porod, sve češće očevi pokazuju interes za sudjelovanjem prilikom poroda, za što ih



priprema polaženje tečaja. Na inicijativu udruge u suradnji s Upravnim odjelom za
društvene djelatnosti, održan je prvi „Sajam za mame i bebe“ u Slavonskom Brodu.

Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja
Na inicijativu Grada i Županije, a u suradnji s Caritasom Biskupije Đakovo u Slavonskom
je Brodu 2005. godine otvoreno Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja. Osnovni cilj
otvaranja Savjetovališta bio je prevencija nasilja u obitelji, zaštita žrtava nasilja,
saniranje posljedica i revitaliziranje i saniranje obitelji u slučajevima kada je to moguće.
Isto tako u suradnji s brodskim školama stručnjaci Savjetovališta provode programe
prevencije nasilja među djecom i mladima. Stručni tim Savjetovališta za žrtve obiteljskog
nasilja čine: socijalna radnica koja je i voditeljica te liječnik psihijatar, klinički psiholog i
pravnik kao vanjski suradnici. Osim individualnog rada sa žrtvama nasilja, stručnjaci
provode grupni rad (psihoterapijska grupa žena, terapijska grupa djece s emocionalnim
problemima, psihoterapijska grupa oboljelih od PTSP-a) te radionice za djecu i mlade.
Prepoznavši kvalitetu ovog programa Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti većim djelom financira njegovu djelatnost, dok je Grad u 2009. godini
izdvojio iznos od 24.000 kuna.
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda
S ciljem sveukupnog i koordiniranog djelovanja na području promicanja i zaštite prava
osoba s invaliditetom na području grada Slavonskog Broda osnovano je Povjerenstvo za
osobe s invaliditetom koje je izradilo Lokalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za
osobe s invaliditetom u razdoblju od 2008. do 2015. godine. Članovi povjerenstva su
predstavnici udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na području grada.
Tijekom 2009. godine Povjerenstvo je pokrenulo niz aktivnosti na realizaciji mjera
zacrtanih lokanom strategijom (nastavak spuštanja nogostupa, obilježavanje
parkirališnih mjesta  vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, u suradnji s policijom
kontrola znaka pristupačnosti, senzibilizaciji javnosti za probleme osoba s invaliditetom i
dr.).
U organizaciji Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Povjerenstva Slavonski Brod je
posjetila Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i tom je prilikom predstavljen rad
Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, nakon ovog susreta s brođanima
Udruga invalida rada Grada Slavonskog Broda je dobila poziv za postavljanje izložbu
fotografija u uredu u Zagrebu.
Grad Slavonski Brod je dobio naslov «Grad prijatelj djece» za dodjelu ovog naslova velik
su značaj imali programi namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju (Zlatni cekin, Udruga
za poticanje zdravog razvoja djece i mladih, Udruga za pomoć MRO osobama, OŠ
«Milan Amruš»). U Područnoj službi Zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod od siječnja
2009. radi i savjetnik za posredovanje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Tijekom
2009 godine na području naše Županije ukupno je zaposleno 25 osoba s invaliditetom (4
osobe u javnim radovima). Udruga slijepih Brodsko-posavske županije proslavila 55
godina svoga djelovanja, a intenzivno su s ostalim udrugama lobirali za rješavanje
problema doplatka na tešku invalidnost. Dva člana ove udruge Ranko Milutinović i Evica
Šerfez Europski prvaci u kuglanju. Športski savez invalida jedan je od najboljih u
Hrvatskoj. Savez posebnu pozornost poklanja rekreativnim aktivnostima jer na taj način
omogućuje brojniju uključenost osoba s invaliditetom. Obljetnicu je proslavila i Udruga
distrofičara (25 godina djelovanja).
U sklopu Projekta zapošljavanja tumača i prevoditelja u udrugama gluhih financiranim od
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske  solidarnosti a kojeg koordinira
Hrvatski savez gluhih i nagluhih, ove je  godine Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-
posavske županije dobila tumača i prevoditelja. Gluhe osobe sada mogu bez naknade



koristiti usluge tumača u svim situacijama gdje im je to potrebno (kod liječnika, na sudu,
u policiji, Centru za socijalnu skrb, bankama itd.)
U prigodi obilježavanja 30. obljetnice rada Saveza društava multiple skleroze Hrvatske,
na svečanosti održanoj u Zagrebu dodijeljene su zahvalnice Gradu Slavonskom Brodu i
gradonačelniku osobno.
U organizaciji Povjerenstva obilježen je 3. prosinac Međunarodni dan osoba s
invaliditetom. Organizirana su sportska natjecanja, dani otvorenih vrata udruga, te
zajedničko druženje za sve osobe s invaliditetom na kojem je bilo nazočno preko 400
članova udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom.
Vijeće  za prevenciju kriminaliteta Grada Slavonskog Broda
Grad Slavonski Brod je na inicijativu Policijske uprave Brodsko-posavske  osnovao
Vijeće za prevenciju kriminaliteta, a ideja za njegovo osnivanje temelji se na pretpostavci
da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života, te da je
kriminalitet složen problem koji ne može riješiti samostalno niti jedna društvena
institucija bez pomoći cijele zajednice.
Zadaća Vijeća za prevenciju je koordinacija aktivnosti svih društvenih subjekata čiji je
rad povezan s povećanjem sigurnosti i kvalitete života u gradu.
Prilikom formiranja Vijeća nastojao se obuhvatiti što širi krug stručnih službi, institucija i
organizacija, ali isto tako namjerava se po potrebi i trenutnoj problematici kroz radna
tijela uključiti sve one koji mogu dati svoj doprinos kvalitetnijem radu Vijeća.
Programi namijenjeni djeci i mladima
Grad je koncem 2009. godine dobio naziv „Grad prijatelj djece“. U dječjem tjednu članovi
Dječjeg gradskog vijeća su posjetili gradonačelnika.
Grad je pružao potporu programima udruga mladih za organizaciju koncerata, projekcije
filmova.
Programi pomoći obiteljima sa sedam i više djece
U suradnji s Udrugom «Hrvatska budućnost» Grad je tijekom 2009. pružao pomoć
obiteljima s brojnom djecom, uglavnom dodjelom financijske potpore. Tako je pružena
potpora u prigodi u početka školske godine, a u prigodi božićnih i uskrsnih blagdana
dodijeljene su jednokratne pomoći za 34 obitelji s područja grada.
Ostale potpore
Rješavane su zamolbe udruga i pojedinaca za potporu u organiziranju različitih
humanitarnih programa, stručnih skupova i sl. Za potrebe  Hitne medicinske službe
nabavljena je zaštitna oprema, Pružena je potpora organizaciji stručnog skupa
„Sekundarna prevencija u pedijatriji, Hrvatskoj ligi za borbu protiv raka za akciju
«Trčanjem do zdravlja», Zlatnom cekinu za odlazak na edukaciju, jednokratne pomoći
za odlazak na liječenje, humanitarne donacije i sl.

VI.  Jednokratne pomoći za novorođenčad
Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda, roditeljima novorođene djece od
2007. godine priznaje se pravo na jednokratnu pomoć. Ova je pomoć u 2009. godini
iznosila 1.000 kuna. U 2009. godini zaprimljeno je 587 zahtjeva za jednokratnu pomoć
za novorođenčad, od toga je bilo petero blizanaca. Budući da je iz 2008. zbog
nedostatno planiranih sredstava, ostalo neisplaćeno 27 zahtjeva, sredstva su isplaćena
početkom 2009. godine. Tako da je u 2009. godini za novorođenčad ukupno isplaćeno
600.000 kuna.

VII. Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi
Sukladno Odluci o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga koji
su od interesa za Grad Slavonski Brod, koncem 2008. raspisan je Javni natječaj  za



financiranje projekata/programa udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda
u 2009. godini.
Na Natječaj za financiranje udruga građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi koje
djeluju na području grada prijavilo se je 25 udruga s 30 projekata.
Povjerenstvo za odabir programa/projekata udruga koji su od interesa za grad Slavonski
Brod razmotrilo je i analiziralo pristigle programe, te je odabralo 28 projekata koji će se
financirati u 2009.
Prednost pri financiranju imale su udruge koje svojim radom podižu kvalitetu pomoći,
resocijalizaciju i integraciju za osobe s invaliditetom (gluhe osobe, slijepe osobe,
mentalno retardirane osobe, osobe s tjelesnom invalidnošću) i humanitarne udruge.

Pregled udruga koje su primile financijsku potporu od Grada u 2009.
1. Udruga za prevenciju karijesa i zaštitu oralnog zdravlja Brodsko posavske županije
2. Udruga za promicanje inkluzije Slavonski Brod
3. Udruga slijepih Brodsko-posavske županije
4. Udruga OSTEOR
5. Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom
6. Hrvatska udruga leukemija i limfomi, Podružnica Slavonski Brod
7. Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije
8. Udruga „Jedro“
9. Društvo Naša djeca
10. Brodska dijabetička udruga
11. Hrvatska liga protiv raka
12. Invalidska udruga ILCO
13. Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije
14. Dječji centar «LOGOS»
15. Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida
16. «Nada» Udruga žena operiranih od raka dojke
17. Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih
18. Udruga invalida rada
19. Kreativna udruga «Bogatstvo u nama»
20. KLA „Feniks SB“
21. KLA „Novi put“
22. KLA „VITA“
23. Zajednica klubova liječenih alkoholičara
24. Caritas Osječke nadbiskupije
25. Zajednica MiR

   VIII.    Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
             Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja
Grad Slavonski Brod od travnja 2009. godine sufinancira rad Savjetovališta i skloništa za
žrtve nasilja u obitelji Slavonski Brod kojeg vodi Udruga Brod –grupa za ženska ljudska
prava. Sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju za 2009. godinu Ministarstvo
obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti je uplatilo 173.154.11 kuna, Brodsko-
posavska županija 186.273,56 kuna, a Grad Slavonski Brod 177.776,00 kuna. Grad je
isto tako u 2008. godini dodijelio i uredio prostor za Sklonište za što je utrošeno 770.941
kuna.

   IX. Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
          Osobe s invaliditetom
Na ovoj su poziciji planirana sredstva namijenjena za poboljšanje uvjeta života osoba s
invaliditetom. Pomoć je namijenjena u prvom redu za adaptaciju i prilagodbu uvjeta



stanovanja osobama s invaliditetom, nabavku ortopedskih pomagala i dr.  Sredstava se
raspodjeljuju temeljem zamolbi građana te na preporuku udruga.
Kako je tijekom 2009. utrošeno na ovoj poziciji samo 15.000 kuna.

UDRUGE GRAĐANA
Na Natječaj za financiranje udruga građana koje djeluju na području grada prijavilo se je
20 udruga (s 23 projekta). Izvan roka na Natječaj se prijavilo 5 udruga. Povjerenstvo za
odabir programa/projekata udruga koji su od interesa za grad Slavonski Brod razmotrilo
je i analiziralo pristigle programe, te je odabralo 17 programa koji su se financirali u
2009. godini. Prednost pri financiranju imale su udruge koje rade s mladima i za mlade,
ekološkim udrugama, udrugama koje skrbe o starijim osobama, udrugama nacionalnih
manjina

Pregled udruga koje su primile financijsku potporu temeljem Javnog natječaja
1. Klub za uzgoj i školovanje službenih i sportskih pasa Slavonski  Brod
2. Brodska ekološka udruga «Zemlja»
3. GONG
4. 2cv klub Slavonski Brod
5. Centar Romske mladeži
6. Udruga brodskih studenata
7. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika
8. Hrvatska žena
9. Sportski klub „Zeko“
10. Sindikat umirovljenika Hrvatske Podružnica Slavonski Brod
11. Zavičajni klub Žeravac
12. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača Slavonski Brod
13. Udruga Roma „Bajaša“
14. Udruga Roma „Ludara“
15. Udruga ratnih veterana 1941.-45. Hrvatski domobran

Pregled udruga koje su primile financijsku potporu temeljem zamolbi
1. Europski dom
2. Zajednica povratnika
3. Zavičajni klub «Žeravac»
4. Udruga BRACE
5. Klub uzgajivača golubova
6. Planinarsko društvo «Dilj Gora»
7. Novinarsko društvo
8. Kinološka udruga

UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA
Na Natječaj za financiranje udruga građana koje djeluju na području grada prijavilo se je
6 udruga iz Domovinskog rata s područja grada Slavonskog Broda. Izvan roka na
Natječaj su se prijavile 2 udruge.

Pregled udruga koje su primile financijsku potporu temeljem Javnog natječaja

1. Prvi hrvatski redarstvenik Podružnica Brodsko-posavske županije
2. HVIDR-a Slavonski Brod
3. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata
4. Udruga dragovoljaca i veterana DR – Ogranak Slavonski Brod



5. Hrvatski časnički zbor
6. Udruga hrvatski branitelja liječenih od PTSP-a

Pregled udruga koje su primile financijsku potporu temeljem zamolbi
1. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
2. Udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata
3. Udruga 100% HRVI-a
4. HVIDR-a Slavonski Brod
5. Udruga specijalne policije MUP-a u obrani Domovine

VJERSKE ZAJEDNICE
Grad je tijekom 2009. godine s pozicije tekućih donacija vjerskim zajednicama pružao
potporu vjerskim zajednicama koje djeluju na području grada, udrugama i pojedincima
za aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica, mladomisnička slavlja, odlazak na
hodočašća i dr. U prigodi obilježavanja vjerskih blagdana vjerskim su zajednicama
doznačena sredstva potpore.
U Naselju Andrije Hebranga po odluci Nadbiskupijskog ordinarijata u Đakovu, osnovana
je nova župa bl. Alojzija Stepinca.  Grad je za izgradnju crkve darovao zemljište, a u
tijeku su izmjene urbanističkog plana kako bi se stvorili preduvjeti za izradu projektne
dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola.
Za tekuće donacije vjerskim zajednicama u 2009. godini planirano je 200.000 kuna, a
utrošeno 199.000 kuna

KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Kapitalne donacije Franjevačkom samostanu
Za nastavak obnove  Franjevačkog samostana uz Tvrđavu Brod, najznačajnijeg
spomenika kulture u gradu, koju vodi Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba  Grad je u
2009. godini izdvojio 300.000 kuna

Ostale kapitalne donacije
Grad je s ove pozicije pružao potporu za obnovu vjerskih objekata, te njihovu izgradnju.
Za ovu je namjenu utrošeno 617.000 kuna

Ostala informativna djelatnost
      Sredstva namijenjena za ostalu informativnu djelatnost tijekom godine utrošena su
za:
- tisak i izdanja gradske uprave, promidžbeni materijal uz obilježavanje za grad
značajnih datuma i događaja (pozivnice, plakati, letci)
- medijsko praćenje i promidžbu programa za djecu i mlade „Dječje pokladne
svečanosti“, „Pozdrav proljeću“, «Volim Brod» „U svijetu bajki…“, «Ljeto u Brodu»
Od ukupno planiranih 60.000 kuna za ove je namjene u 2009. godini utrošeno 44.202
kune.

Grad Slavonski Brod prijatelj djece
U povodu obilježavanja 20 godina Konvencije o pravima djece i 10. godina akcije
Gradovi prijatelji djece Grad Slavonski Brod stekao je status Grada prijatelja djece. Grad
je dobio i Povelju za Naj-akciju „Mala škola stripa“, te je istaknuta originalnost akcije koju
je organizirala Gradska knjižnica.  Za kandidaturu je Grad izradio cjelokupnu analizu
stanja skrbi za djecu od 2005. do 2009. godine koja su se odnosila na sljedeća područja:
ostvarivanje prava i potreba djece, osiguranje novčanih sredstava za zaštitu i odgoj



djece, pružanje aktivne podrške i pomoći udrugama građana koje imaju programe za
djecu te uključivanje djece u osmišljavanje odluka koje se na njih odnose, osiguravanje
sigurnog i zdravog okoliša za djecu, briga o zdravlju djece, poduzimanje mjera na
poboljšanju kvalitete odgoja i obrazovanja djece, provođenje mjera kvalitetne socijalne
skrbi za djecu, aktivnosti na osmišljavanju kvalitetnog slobodnog vremena i relaksacije
djece, pružanje podrške i pomoći roditeljima u skrbi i odgoju djece.
U gradu je 17.000 mladih do 19 godina što čini 28% od ukupnog broja stanovnika. Od
2005. Grad je izdvojio 146.500.000,00 kn za stvaranje što bolji uvjeta za djecu (sanacija
vrtića, obnavljanje školskih zgrada, izgradnja školske dvorane, obnavljanje dječjih
igrališta), te se sufinanciraju različiti programi namijenjeni djeci (u šport, rekreaciji,
kulturi, udrugama građana). Ploča Grad Slavonski Brod prijatelj djece postavljena je na
ulazu u sam grad. Za prijavu, ocjenjivanje prosudbene komisije i postavljanje ploče
planirano je 22.000 kuna, a utrošeno 20.557 kuna.

Spomenici – Grad Brod grad iz bajke
    Radi očuvanja brodske tradicije i djela Ivane Brlić Mažuranić pokrenut je projekt Grad
Brod grad iz bajke. Postavljanje skulptura s likovima iz bajki Ivane Brlić Mažuranić
predstavlja početak opsežnog projekta kojim je obuhvaćeno uređenje gradskih trgova,
povijesnih građevina, arboretuma, prostora s umjetničkim zanatima i zatvorenim
jahalištem, te konjušnicom u Tvrđavi. Na poziciji su planirana sredstva u visini od
186.000 kn i taj je iznos isplaćen temeljem ugovora akademskom kiparu Kuzmi Kovačiću
za skulpturu Ribar Palunko i njegova žena. Skulptura je izrađena u gipsu.
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