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Ø UVOD
Ovim Izvješćem pokušat ćemo obuhvatiti i izdvojiti najznačajnije podatke o radu i djelovanju
Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine.
Izvješće o radu Gradonačelnika podnosi se dva puta godišnje Gradskom vijeću. Budući da
općim aktima Grada nije propisan sadržaj i opseg Izvješća, pokušat ćemo pregledno razraditi
najznačajnije aktivnosti u promatranom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.
Ovim Izvješćem nemoguće je obuhvatiti cjelokupne aktivnosti koje su se provodile unutar
nadležnosti upravnih tijela Grada, ali iste  Gradsko vijeće razmatra u raznim izvješćima koje
je gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti obvezan podnositi Gradskom vijeću na
razmatranje.
I u promatranom razdoblju, nastavljeno je nepovoljno makroekonomsko kretanje koje se
odrazilo i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne samouprave, pa tako i na
proračun Grada Slavonskog Broda. Navedene kretanja osnovnih gospodarskih pokazatelja
direktno se odražavaju na ostvarenje poreznih prihoda  kao vrijednosno najznačajnijih
prihoda Grada. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je
u vezi s padom broja zaposlenih i smanjenjem realnih plaća, te na prihode od poreza na
promet nekretnina što je u vezi sa smanjenjem potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Ipak
u ovim trenucima teške gospodarske situacije, kako u cijeloj državi tako i u našem Gradu,
zadovoljni smo sa učinjenim, posebno imajući na umu da smo u prošloj godini jedan od
rijetkih Gradova, koji je svoju financijsku godinu završio pozitivno.

Ø GRADSKI  PROJEKTI
Školska sportska dvorana OŠ Đuro Pilar na Koloniji
U ožujku 2010. godine nakon tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole otvorena je i
stavljena u funkciju školsko – sportska dvorana ukupne vrijednosti 12,2 milijuna kuna,
površine P=2.300 m2 koja se sastoji od dvodijelne dvorane, površine  P= 720 m²  sa cca 250
sjedalica,  trim dvorane površine P=200 m², 6 svlačionica, 3 sanitarna čvora i ostalih
pomoćnih prostorija.

Izgradnja dječjeg vrtića u Naselju Andrija Hebrang
U promatranom razdoblju  izgrađena je prva faza dječjeg vrtića bruto površine od 1965,00m²
(svi sadržaji osim 4 vrtićke jedinice - druga faza).
Prva faza sadrži:
Ø 6 jedinica sa pratećim sadržajima (garderoba, sanitarije, natkrivene terase)
Ø Prostor više namjena (PVN) sa spremištima sprava
Ø Prostori za odgojno zdravstvene radnike (zbornica, uredi , spremišta, nusprostrije)
Ø prostori uprave – za sve vrtiće u Brodu
Ø gospodarski prostori (kuhinja, spremišta, praonica rublja, nusprostorije, domar)

U prvoj polovici 2010. godine izvedeni su gotovo svi građevinski i inastalacijski radovi, osim
vanjskog uređenja i opreme (kuhinja i namještaj).
Po provedenom postupku javne nabave za nabavu opreme za kuhinju i vešeraj dječjeg vrtića
zaključen je ugovor sa tvrtkom Gastroprojekt iz Samobora u iznosu od 505.000,00 kn.
U rujnu 2010. godine nakon tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole, nakon 20
godina  otvorit i će se i staviti u funkciju najveći gradski vrtić.

Rekonstrukcija i dogradnja zapadne tribine stadiona Stanko Vlajnić Dida
U prvoj polovici 2010. godine izvedeni su završni radovi na rekonstrukciji zapadne tribine,
koja je dvoetažna građevina cca P=2.000 m², od kojih su:
Ø prostorije NK Željezničar – cca P= 950 m²  koje obuhvaćaju dvije svlačionice sa

sanitarijama i tuševima za igrače, 2 svlačionice sa sanitarijama i tuševima za suce,
prostorije za delegata utakmice, za medicinski pregled i doping kontrolu, za press
konferencije, za upravu kluba, vip salon, praonica, spremišta i održavanje opreme,
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Ø prostorije atletskog kluba – cca P= 150 m² koje obuhvaćaju dvije svlačionice sa
sanitarijama i tuševima za atletičare i prostorije za upravu kluba)

Ø prostorije za fitness – cca P= 350 m² koje obuhvaćaju dvije svlačionice sa
sanitarijama i tuševima i fitness sala)

Ø kotlovnica, sanitarni čvorovi za gledatelje (ž, m, invalidi) – cca P= 150 m²
Ø natkrivena tribina za cca 800 sjedećih mjesta – cca P= 400,00 m²

U rujnu 2010. godine nakon tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole otvorit i će se i
staviti u funkciju zapadna tribina sa svim navedenim sadržajima.

Radovi na rekonstrukciji stadiona NK Amater
U prvoj polovici 2010. godine izvedeni su završni radovi na rekonstrukciji stadiona, koja je
dvoetažna građevina cca P=2.000 m², od kojih su:

· prostorije NK Amater (4 svlačionice sa sanitarijama i tuševima za igrače, 2
svlačionice sa sanitarijama i tuševima za suce, za upravu kluba, vip salon, praonica,
spremišta i održavanje opreme, wc za invalide wc za gledatelje)

· prostorije za mjesni odbor (sala s caffe barom sa sanitarijama i roh bau prostorije na
katu s terasom)

· natkrivena tribina za cca 700 sjedećih mjesta
U cilju kvalitetnijeg iskorištenja prostora i legalizacije postojeće sale, izvršiti će se promjene
na projektnoj dokumentaciji, te ishoditi izmjena potrebnih dozvola, a do kraja 2010. godine
nakon izvršenih radova tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole otvorit i će se i
staviti u funkciju zapadna tribina sa svim navedenim sadržajima.

Nastavljeno unutarnje uređenje Sportske dvorane Vijuš
U Sportskoj dvorani „Vijuš“ ugrađene su plastične sjedalice čija je nabava ugovorena s
tvrtkom „Proklima-Tim“ d.o.o. iz Zagreba.  Ugradnjom 2.200 naručenih sivih sjedalica obje
tribine su spremne za organizaciju najvećih sportskih priredbi.

Dogradnja zgrade OŠ Blaž Tadijanović u Podvinju
Po provedenom postupku javne nabave zaključen je ugovor za dogradnju zgrade Osnovne
škole Blaž Tadijanović u Podvinju sa izabranim izvoditeljem Fenix d.o.o. iz Slavonskog Broda
u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Navedenim ugovorom nakon završetka školske godine,
ugovorena je nadogradnja južnog učeničkog trakta ( šest učionica sa nusprostorijama).

Kapela Sv. Ane
Nakon vanjskog uređenja Kapele Sv. Ane, u prvoj polovici 2010. godine, izvedeni su radovi
unutarnjeg uređenja – izvedba stropa kapele, žbukanja, izvedba profilacija i štukatura.
Za drugu polovicu 2010. godine u planu je  postavljanje poda, kako bi ova jedinstvena
građevina bila u potpunosti završena.

Mjesni domovi
Adaptacija krovišta doma MO Brodsko Vinogorje 183.000,00 kn
Adaptacija krovišta doma MO Mali Pariz 147.000,00 kn

Osnovne škole
Adaptacija zgrade OŠ Brodsko Vinogorje 114.000,00 kn
Adaptacija krovišta dvorane OŠ Bogoslav Šulek 149.000,00 kn
Adaptacija krovišta dvorane OŠ Blaž Tadijanović Podvinje   93.000,00 kn
Zamjena vanjske stolarije OŠ Antun Mihanović  147.000,00 kn
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Projekt „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje
otpadnih voda Slavonskog Broda“
Predstavnici Hrvatskih voda , delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj te predstavnici
Grada i komunalnog poduzeća Vodovod, u siječnju su obišli s potencijalnim izvoditeljima
radova lokaciju budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda koja se
nalazi na ušću potoka Glogovica. Uz mehaničko pročišćavanje uređaj će sadržavati i dijelove
za biološko pročišćavanje, obradu mulja te preradu i korištenje bioplina, a zajedno s pratećim
objektima zauzimat će površinu od 6 hektara. Nakon obilaska lokacije, u Gradskoj vijećnici
održan je sastanak s iznimno velikim brojem potencijalnih ponuditelja iz Hrvatske i
inozemstva koji su se javili na natječaj za izgradnju pročistača.

Inicijativom gradonačelnika i članova stručnog tima za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod održan je sastanak dana 11. ožujka
2010.g. u prostorijama Gradske vijećnice Grada Slavonskog Broda radi utvrđivanja stanja
riješenosti imovinsko-pravnih odnosa u sklopu projekta " Sustav vodoopskrbe i odvodnje s
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda IPA – Slavonski Brod" i poticanje suradnje svih
potrebnih i nadležnih institucija. Upravo održavanje tog sastanka bio je temelj za početak
intenzivnog rada i suradnje svih nadležnih institucija pri rješavanju imovinsko-pravnih
odnosa.

Svi predstavnici nadležnih institucija zamoljeni su da predmeti sa oznakom IPA-projekt imaju
prioritet u rješavanju.

Radi uspješnije realizacije projekta Grad Slavonski Brod dao je na ispomoć svoga službenika
sa iskustvom u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na puno radno vrijeme do završetka
provedbe projekta, a Brodsko-posavska županija dva službenika na nepuno radno vrijeme.

Uspješnom koordinacijom Stručnog tima Vodovoda i predstavnika Grada Slavonskog Broda
uključeni su predstavnici jedinica lokalne samouprave – Općina radi pokretanja ispravnih
postupaka za čestice koje u naravi predstavljaju nerazvrstane ceste u vlasništvu kako Grada
Slavonskog Broda tako i Općina, a koji postupci su uspješno riješeni zahvaljujući prioritetnom
postupanju Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva.

Posebno se napominje da po zamolbi Grada Slavonskog Broda i Vodovoda d.o.o. nadležne
institucije, i to Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel, Općinsko državno
odvjetništvo, Građansko-upravni odjel, Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar
Slavonski Brod i Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za opću upravu
i imovinsko-pravne poslove, pružile su maksimalnu stručnu pomoć i suradnju te ažurno
postupali u rješavanju predmetne problematike.

Zahvaljujući maksimalno uloženo trudu svi imovinsko pravni odnosi su riješeni te je  potpisan
Ugovor o provedbi projekta od strane Hrvatskih voda i Trgovačkog društva Vodovod d.o.o.
Slavonski Brod, a slijedi potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta od strane
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih voda, Grada
Slavonskog Broda i TD Vodovod d.o.o. Slavonski Brod.

Ø USLUGE GRAĐANIMA
Otvorena Gradska blagajna
Dana 24. ožujka 2010. godine službeno je otvorena Gradska blagajna, jedinstveni projekt u
Hrvatskoj. U ugodno uređenom prostoru na središnjem gradskom trgu otvorena je Gradska
blagajna, gdje građani mogu plaćati račune za Grad i gradska trgovačka društva bez
naknade. Ovo je nastavak uspješnosti projekta Riznice i Cash poola, kojim su postignute
velike uštede za Grad.
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Servis 48 sati
U veljači je pokrenuta nova interaktivna usluga „Servis 48 sati“ s ciljem  neposredne
komunikacije sa sugrađanima u rješavanju svakodnevnih životnih problema. Putem telefona i
web stranice, građani mogu postavljati pitanja i davati prijedloge iz područja nadležnosti
Grada i gradskih trgovačkih društava i ustanova, od gradnje i održavanje komunalne
infrastrukture, graditeljstva, do zaštite okoliša, održavanja čistoće, opskrbe plinom, vodom i
druga, na koja će dobiti odgovor u roku od 48 sati.

Ø ELEMENTARNA NEPOGODA
Uz sve probleme kojima je pogođeno gospodarstvo, dodatne probleme ove godine stvorile
su i teške vremenske prilike. Na području Grada Slavonskog Broda dana 1. lipnja 2010.
godine proglašeno je stanje elementarne nepogode kao posljedica velikih količina oborina-
kiša.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja rukovodio je Gradonačelnik uz stručnu potporu
Stožera zaštite i spašavanja. Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja.
Stožer zaštite i spašavanja zajedno sa Gradonačelnikom svakodnevno je pratio i nadzirao
sva krizna i ugrožena područja,  koordinirao rad svih nadležnih službi na terenu te predlagali
mjere sukladno ozbiljnosti situacije. Kritična područja zahvaćena poplavom bila su Brodski
Varoš, Naselje Zrinski Frankopan, dio MO Dr. Ante Starčević, Zagrebačka ulica, Ulica
Eugena Kumičića, Vinogradska cesta i Ulica Sv. Lovre, Romsko naselje. Zbog pojave klizišta
u Brodskom Vinogorju i Podvinju uključena je i Hrvatska vojska, radi osiguranja područja od
bujica i odrona zemlje te je osnovano stručno povjerenstvo kako bi se utvrdilo stvarno stanje
klizišta.
Obitelji ugrožene poplavama i klizištima svakodnevno su obilazili predstavnici Grada zajedno
s predstavnicima Centra za socijalnu skrb i Crvenog križa radi koordiniranog pružanja
potrebne pomoći.
Svakodnevno su se obilazila i klizišta u brodskom brdu te je u suradnji s vojskom odrađen
veliki posao kako bi se pokušalo kanalizirati klizište i te ga usmjeriti pokraj kuća.
Elementarna nepogoda poremetila je normalno odvijanje života i rada građana Grada
Slavonskog Broda te pričinila znatnu materijalnu štetu kako građanima tako i imovini u
vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

Ø ONEČIŠĆENJE ZRAKA
Početkom ove godine, u Gradu Slavonskom Brodu i u Brodsko-posavskoj županiji,
automatska mjerna stanica za mjerenje kakvoće zraka, bilježi stala prekoračenja onečišćenja
zraka sumporovodikom. Normalna vrijednost je 7 mikrograma, a dana 14. veljače 2010.
godine zabilježena je vrijednost od 20 mikrograma.
U cilju zaštite zdravlja građana Grada Slavonskog Broda, gradonačelnik poziva Vladu
Republike Hrvatske na poštivanje odredbe članka 69. Ustava Republike Hrvatske kojim je
zajamčeno pravo svakoga građanina na zdravi život te je svatko dužan, u sklopu svojih
ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.
Na sastanku održanom u Gradu Slavonskom Brodu, dana 22. travnja 2010. godine na temu
Onečišćenja zraka na području grada Slavonskog Broda od strane Rafinerije nafte u
Bosanskom Brodu kojem su nazočili i predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša,
Ministarstva vanjskih poslova, JANAF-a, Brodsko-posavske županije i županijskog Zavoda
za javno zdravstvo,  doneseni su sljedeći zaključci:
Ø traži se osnivanje Povjerenstva koje će aktivno izvještavati javnost o poduzetim

mjerama na rješavanju problema koji je od životnog značaja za građane grada
Slavonskog Broda, o problemu onečišćenja zraka uzrokovano radom Rafinerije nafte
u Bosanskom Brodu .

Ø nužno je da u Povjerenstvu sudjeluju predstavnici svih mjerodavnih institucija
Republike Hrvatske, Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda:
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predstavnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija,  predstavnik
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,predstavnik Brodsko-posavske
županije, predstavnik Grada Slavonskog Broda.

Ø Kako automatska mjerna stanica za mjerenje kakvoće zraka ne mjeri sve štetne
čestice spojeva naftnih derivata neophodno je žurno prići ugradnji mjernog uređaja za
mjerenje čestica benzena i drugih štetnih tvari.

Ø Na središnjem gradskom trgu, Trgu Ivane Brlić Mažuranić potrebno je postaviti
primjeren zaslon kako bi informacije o stanju čistoće zraka bile dostupne i na uvidu
svim građanima grada Slavonskog Broda.

Ø Također je potrebno odrediti mjerodavnu službu na području grada, odnosno županije
(Državna uprava za zaštitu i spašavanje – 112 ili Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
koja će svakodnevno informirati građane o emisijama štetnih tvari i kakvoći zraka na
području grada i županije.

Ø Kako je vlasnik Jadranskog naftovoda (JANAF-a) Vlada Republike Hrvatske, traži se
prekid isporuke naftnih derivata Rafineriji nafte od strane JANAF-a dok se ne ostvare
uvjeti za proizvodnju bez zagađenja i štetnih posljedica na zdravlje građana. Nužno je
napomenuti da Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu nema postrojenja za
odsumporavanje, odnosno potrebne filtere, pa zagađuje zrak opasnim i
kancerogenim plinovima koji se zrakom isporučuju građanima Slavonskog Broda, na
teritoriju Republike Hrvatske.

Ø Od HŽ Carga se traži prekid poslova na ugovaranju prijevoza nafte i naftnih derivata
iz Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu do Luke Brod u Slavonskom Brodu sve do
rješavanja ovog, za Grad Slavonski Brod prioritetnog problema.

Ø Grad Slavonski Brod traži od svih državnih i županijskih institucija da se o svim
događanjima i aktivnostima s predstavnicima Rafinerije nafte, poglavito kada je u
pitanju povećanje njihovog kapaciteta rada, obvezatno obavijeste građani grada
Broda odnosno gradonačelnik Grada Slavonskog Broda.

Ø Grad Slavonski Brod i njegovi građani očekuju da se međunarodnom suradnjom
poduzmu sve moguće radnje i provedu sve potrebne aktivnosti kako bi se zaštitilo
njihovo zdravlje i poštivalo Ustavom zajamčeno pravo.

Grad Slavonski Brod podnio je kaznenu prijavu zbog zagađenja zraka u Slavonskom Brodu
koji je već dospio u 3. kategoriju prekomjerno onečišćenog zraka i to samo na temelju
povećane  koncentracije sumporovodika dok se koncentracija benzena još uopće ne mjeri.

Ø UREĐENJE GRADA
Održavanje komunalne infrastrukture
Potpisan je dvogodišnji ugovor sa tvrtkom Cestar d.d. za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na području grada Slavonskog Broda u
iznosu od 6,9 milijuna kuna.
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, izvedeni su radovi na frezanju i
asfaltiranju najkritičnijih dijelova u sljedećim ulicama: Budakovoj, Slavonskoj, Pilarevoj,
Gupčevoj, I.G. Kovačića, Hlišićevoj, Smičiklasovoj, Tome Skalice, Mačekovoj, Vrazovoj, u
Košarevcu, Borovskoj, Vinogradskoj i Svačićevoj. Nastavljeni su i radovi na saniranju
spojeva slivnika uz kanalizaciju kao i radovi na redovnom održavanju i nasipavanju
tucaničkih cesta. Ukupna vrijednost obavljenih radova u promatranom razdoblju iznosi 3,6
milijuna kuna.

Potpisan je dvogodišnji ugovor sa tvrtkom Elektroinstalater-Monter, vlasnika Ivana
Safundžića za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete,
ukupne vrijednosti 1,8 milijuna kuna. U promatranom razdoblju izvedeni su radovi na
tekućem održavanju, rekonstrukciji dotrajale kao i na produženju mreže javne rasvjete, te je
za isto utrošeno oko 692.000,00 kuna. Produžena je mreža javne rasvjete, ukupne dužine
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oko 2 km, u sljedećim ulicama: S. Radića, B. Livadića, Borovska, Graničarska, L. Botića, M.
P. Miškine, A. Zvizdanovića, Dunavska, Koranska, Borovska na ulazu u Tvrđavu.

Izgradnja komunalne infrastrukture
Početkom veljače potpisan je ugovor sa tvrtkom Cestar d.o.o. za izgradnju pješačkih staza i
nerazvrstanih cesta u gradu Slavonskom Brodu u 2010. godini.
U promatranom razdoblju izvedeni su radovi u sljedećim ulicama: dio Kupske, Koranske i
Bosutska, u Naselju Josipa Franka, južni i sjeverni odvojak u Ulici Mate Grkovića, zapadni
dio Ulice Franje Maričevića, spoj Slavonska-Lička, produžetak Vinogorčeve, produžetak
biciklističke staze do ŠRC Poloj i uređenje parkirališta i pristupne prometnice ispred dvorane
Vijuš. Uz prilaznu cestu iz pravca Vrazove ulice na parkingu će biti mjesta za oko 140 vozila
što će zajedno s parkiralištem na zapadnoj strani dvorane i u blizini gradskog nogometnog
stadiona uz Savu smanjiti gužve oko parkiranja za vrijeme velikih sportskih priredbi i
koncerata u dvorani Vijuš.
Ugovorena vrijednost radova je 6,9 milijuna kuna, a u promatranom razdoblju izvedeni su
radovi u iznosu od 4,6 milijuna kuna.

Potpisan je i ugovor sa tvrtkom Bošković Elektromontaža d.o.o. Vinkovci za izgradnju javne
rasvjete na području grada Slavonskog Broda u 2010. godini.
Navedenim ugovorom ugovorena je izgradnja oko 12 kilometara nove mreže javne rasvjete u
ulicama: Čavlički kraj, dio Branimirove, dio Sjeverne vezene ceste (od Vinogradske preko
prijelaza za Podvinje do Osječke), Splitska i Trogirska, biskupa Ćirila Kosa, Jablanska i
Vrtlarska, Stadionska, Šestinac I –V, J. Runjanina, F. Maričevića uz nekoliko produženja
mreže po gradu. Ugovorena vrijednost radova je 2,3 milijuna kuna. Ugovoreni građevinski i
elektromontažni radovi su gotovo u cijelosti izvršeni, a dio rasvjete je i pušten u rad. Ukupno
je izvedeno 12.240 metara nove mreže javne rasvjete i ugrađeno 366 novih stupova javne
rasvjete.

U tijeku su radovi na uređenju vodotokova na području Grada, na sanaciji dna i pokosa
Istočnog lateralnog kanala Jelas polja-Glogovica uz Ulicu Ljudevita Jonkea, od pješačkog
mosta prema mostu u Cankarevoj ulici. Navedene radove  zajednički financiraju Grad
Slavonski Brod  i Hrvatske vode.

Dječja igrališta
Po provedenom postupku javne nabave formirana su  četiri nova  dječja igrališta  u Supilovoj
ulici, u Maričevićevoj ulici, u Naselju Kraljice Jelene i  u Naselju Hrvatskih branitelja, te je
jedno dječje igralište donirano Gradu Vukovaru.  Izvedeni su i radovi na održavanju
postojećih dječjih igrališta. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 163.000,00 kuna.
Na više od 30 postojećih dječjih igrališta otklonjeni su nedostaci a na nekima je  izvršena i
dopuna novim elementima kako bi  ista mogla biti uvrštena u katastar dječjih igrališta.
Trenutno je na području Grada Slavonskog Broda registrirano ukupno  38 dječjih igrališta.

Izgradnja ugibališta i autobusnih stajališta
Proveden je postupak javne nabave za izgradnju ugibališta i autobusnih stajališta u
Zagrebačkoj ulici poslije križanja s Primorskom i u Budakovoj ulici, ukupne vrijednosti
130.000,00 kuna. Po ishodovanju Rješenja o uvjetima građenja, pristupit će se izgradnji istih.

Izrada i postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima
Proveden je postupak javne nabave za izradu i postavljenje nadstrešnica za autobusna
stajališta, ukupne vrijednosti 120.000,00 kuna. Sukladno  Ugovoru za izradu i postavljanje
nadstrešnica za autobusna stajališta koji je potpisan s tvrtkom Euromodul d.o.o.
Rijeka planira se u rujnu mjesecu postavljanje 9 nadstrešnica na slijedećim lokacijama:
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dvije nadstrešnice u Šubićevoj ulici, u Ulici Mile Budaka kod vrtića, u Zagrebačkoj ulici kod
autopraonice Glantz, u Osječkoj ulici, u Naselje  A. Hebranga , na autobusnom stajalištu u
Podvinju te dvije nadstrešnice u Ulici S. Radića.

Obvezna preventivna deratizacija
Po provedenom postupku javne nabave provedene su mjere obvezne preventivne
deratizacije koja je obavljena u svibnju a obuhvaća javne zelene površine, kanalizacijski
sustav, javne zelene površine, obale vodotokova, gradsku deponiju. Ukupna vrijednost
obavljenih usluga je 276.730,32 kn.

Dezinsekcija komaraca
Po provedenom postupku javne nabave provedene su mjere dezinsekcije komaraca. Mjere
su provođene od mjeseca  travnja do mjeseca kolovoza a obuhvaćaju pet larvicidnih
tretmana i jedan adulticidni tretman. Ukupna vrijednost obavljenih usluga je 242.925,00 kn.

Ø GOSPODARSTVO
Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Slavonskog Broda
Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom
krenula je u izradu Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Slavonskog Broda. Plan
će se raditi za desetogodišnje razdoblje, s naglaskom na razdoblje do 2013. godine i
očekivani ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

Proces izrade Strateškog plana započeo je početkom ove godine prikupljanjem podataka i
analizom trenutne situacije u gradu.

Prva radionica održana je 1.lipnja 2010. godine uz sudjelovanje predstavnika javnog,
poslovnog i civilnog sektora. Prvi dio radionice protekao je u upoznavanju s ciljevima
strateškog plana kao i obvezama koje će imati svi sudionici u njegovoj izradi dok je drugi dio
bio interaktivnog karaktera i protekao u raspravi oko SWOT analize i glavnih razvojnih
problema grada Slavonskog Broda.

Gospodarska zona Bjeliš i Zona malog gospodarstva Kolonija
Projekt izgradnje komunalne infrastrukture za Gospodarsku zonu Bjeliš kandidiran je prema
Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva koje je za ovu namjenu odobrilo sredstva u
iznosu od 1.500.000,00 kn. U pripremi je natječaj za izgradnju poduzetničke zone Bjeliš.
U poduzetničkoj zoni Kolonija ishodovana je projektna dokumentacija i potrebne dozvole za
početak gradnje gospodarskih objekata na parcelama u vlasništvu privatnih investitora.

Ø PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izgradnja zatvorenih gradskih bazena Vijuš
Početkom 2010. godine završena je kompletna projektna dokumentacija i ishođene sve
potrebne dozvole za gradnju zatvorenih gradskih bazena Vijuš.
U tijeku je recenzija projektne dokumentacije i izrada dokumentacije za provođenje postupka
javne nabave  za izgradnju zatvorenih gradskih bazena.

Izgradnja mosta preko Glogovice i pristupnih prometnica
U prvoj polovici 2010. godine, u postupku ishođenja potrebnih dozvola za izgradnju mosta i
pristupnih prometnica, zbog posebnih uvjeta nadležnih tijela sa javnim ovlastima izvršena su
korigiranja na projektnoj dokumentaciji te je u lipnju 2010. godine izdana lokacijska dozvola.
Most spaja Naselje Zrinski – Frankopan i Veliko polje, odnosno Ulicu Vladimira Vidrića i Ulicu
Vida Došena te formira planiranu Srednju veznu cestu.
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Prenamjena poslovnih prostora u Dvorani Vijuš
U prvoj polovici 2010. godine, izrađena je projektna dokumentacija, te su ishođene potrebne
dozvole za prenamjenu pojedinih poslovnih prostora u Dvorani Vijuš, koji su ostali u roh bau
fazi gradnje, te kojima predviđena namjena nije sukladna današnjim potrebama.
Navedeni prostori su:
Restoran, caffe bar, disco – club, dvije pečenjarnice i tri poslovna prostora neprehrambenim
proizvodima.

Nadogradnja OŠ Blaž Tadijanović u Podvinju
U prvoj polovici 2010. godine izrađena je projektna dokumentacija za nadogradnju OŠ Blaž
Tadijanović u Podvinju (nadogradnja južnog učeničkog trakta cca P= 600 m²), te je u svibnju
2010. godine ishođeno Rješenje o građenju, a u lipnju je putem otvorenog postupka javne
nabave izabran i najpovoljniji izvođač radova, koji je nakon završetka školske godine
započeo sa predviđenim radovima na nadogradnji južnog učeničkog trakta.
U rujnu 2010. godine nakon tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole otvorit  će se i
staviti u funkciju 6 novih učionica sa nusprostorijama.

Izgradnja poduzetničkog inkubatora na Bjelišu
Početkom 2010. godine na temelju projektnog zadatka izrađenog u suradnji sa Razvojnom
agencijom Grada Slavonski Brod pristupilo se izradi projektne dokumentacije za izgradnju
poduzetničkog inkubatora površine cca 2000 m² u Gospodarskoj zoni Bjeliš na sjevernoj
strani „produžene“ Vrazove ulice.
Predviđena dvoetažna građevina sadrži:
Ø 10 proizvodno – poslovnih prostora površine cca 40 – 110 m² u prizemlju
Ø 10 uredskih poslovnih prostora površine cca 40 – 110 m² na katu
Ø Prostorije za upravu poduzetničkog inkubatora
Ø konferencijska dvorana 120 m² sa informatičkom učionicom od 60 m²
Ø sanitarni čvorovi i ostale nusprostorije

U srpnju 2010. godine podnesen je zahtjev za ishođenja Rješenja o građenju, koje se
očekuje u rujnu 2010. godine.
Projekt se prijavljuje na natječaj Europske unije IPA 3C i u slučaju njihovog prihvaćanja za
ovaj projekt moguće je dobiti cca 1.000.000 € nepovratnih sredstava, a prema izvedbenom
troškovniku vrijednost predviđenih radova je cca 1.200.000 €.

Ø PROSTORNO UREĐENJE GRADA
Izmjene i dopune PPUG-a i Izmjene i dopune GUP-a grada Slavonskog
Broda
U prvoj polovici 2010. godine izrađen je Elaborat sanacije Naselja Katarina Kotromanić i
Studija klizišta na području Brodskog brda. Dobiveni podaci se unose u prijedlog IDPPUG-a i
IDGUP-a grada Slavonski Brod o kojem će se provoditi javna rasprava.

UPU “Povijesna urbanistička cjelina grada s gradskom Tvrđavom”
U mjesecu ožujku Gradonačelnik je usvojio izvješće o prvoj javnoj raspravi, prema kojemu je
u Prijedlog UPU-a s prve javne rasprave unijete sve prihvaćene primjedbe i prijedloge
iznesene u tijeku javne rasprave, te je takav prijedlog UPU-a upućen na ponovni javni uvid s
javnom raspravom, budući je sukladno članku 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (NN 76/07, 38/09) od završetka prve javne rasprave prošlo više od devet mjeseci.
Ponovni javni uvid s javnom raspravom je održan u mjesecu travnju, te je u tijeku izrada
izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
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Izmjene i dopune PUP-a „Moše Pijade, a sada Naselje Zrinski Frankopan“
Proveden je javni uvid s javnom raspravom na Prijedlog plana, te je u tijeku izrada izvješća o
javnoj raspravi.

Izmjene i dopune PUP-a „Franjo Sertić, a sada Andrija Hebrang“
Nakon donošenja Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana potpisan je Trojni
ugovor o izradi Izmjena i dopuna PUP-a „Franjo Sertić, a sada A. Hebrang“ koji je zaključio
da je Grad Slavonski Brod nositelj izrade plana, Brodsko - posavska županija financira izradu
plana, a izrađivač plana je Arhitektonski fakultet iz Zagreba.
Na temelju članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji zatraženi su zahtjevi (podaci,
planske smjernice i propisane dokumente) za izradu prostornog plana od nadležnih tijela i
osoba iz Odluke o izradi izmjena i dopuna navedenog plana.
Izmjene i dopune plana pokrenute su radi ostvarivanja mogućnosti gradnje nove zgrade
Gimnazije II, ali analizom prostornih mogućnosti istočnog dijela obuhvata navedenog plana,
došlo se do zaključka da postoji mogućnost prostornog smještaja kampusa.

Ø FINANCIRANJE GRADA
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2009.
Gradonačelnik je dana 20. svibnja 2010. godine uputio Gradskom vijeću prijedlog Godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2009. godinu. Temeljem članka
108. i 110. Zakona o proračunu propisana je obveza izrade godišnjih izvještaja o izvršenju
proračuna te podnošenje istih predstavničkom tijelu.
Ostvarenje proračuna Grada Slavonskog Broda za 2009. godinu bilo je kako slijedi:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 200.848.117,00 kn što čini 95,34 % od
godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u svoti od 197.822.598,00.,00 kn, što čini 93,90 % od
godišnjeg plana.
Za 2009. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.025.519,00 kn.
Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja iznosi 18.647.255,00 kn i koristi se za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine nad rashodima za nabavu nefinancijske imovine
iznosi 35.791.436,00 kn i bit će pokriven iz viška prihoda poslovanja i prihoda od financijske
imovine i zaduživanja.
Višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 17.812.881,00 kn koristi se
za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Sukladno članku 74. Zakona o proračunu sredstva dobivena prodajom nefinancijske imovine
u ukupnom iznosu od 19.406.669,00 kn koristila su se za nabavu nefinancijske imovine
Grada Slavonskog Broda.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda
Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o Proračunu (“Narodne Novine” broj 87/08),
utvrđena je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Slavonskog Broda za 2010. godinu.
Proračun Grada Slavonskog Broda za 2010. godinu donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 7.
sjednici održanoj 10.12.2009. (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 18/09).
Proračunski prihodi i rashodi, primici i izdaci planirani su u iznosu od 224.132.396 kuna
uravnoteženi su i raspoređeni po klasifikaciji računskog plana sukladno odredbama članka
18. Zakona o proračunu.
Odluka o preraspodjeli sredstava proračuna grada Slavonskog Broda za 2010. godinu
između pojedinih korisnika donesena je 30. lipnja 2010. Ovom odlukom povećane su
odnosno smanjene pozicije rashoda i izdataka proračuna sukladno članku 38. Zakona o
proračunu, članku 15. Odluke o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2010.
godinu i članku 44. Statuta Grada Slavonskog Broda.
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Prihodi i primici u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2010. ostvareni su u iznosu od
78.838.237 kuna ili 35,17 % ukupno planiranih prihoda proračuna. Ukupni rashodi i izdaci
iznose 78.307.733 kuna odnosno  34,94% planiranih rashoda proračuna.

Ø LOKALNA SAMOUPRAVA

Sporazum o prijateljstvu i suradnji s Mestnom občinom Celje u Republici
Sloveniji
U reprezentativnom prostoru Dvorane pod celjskim stropom Pokrajinskog muzeja u Celju je
svečano potpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Slavonskog Broda i
Mestne občine Celje. U nazočnosti čelnika Gradskih vijeća i gradskih uprava dva grada
potpis na sporazum stavili su gradonačelnik Mirko Duspara i župan Bojan Šrot.
Time su nakon intenzivnih kontakata i službeno konkretizirani zajednički interesi dva grada u
unaprjeđenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka i promicanja prijateljskih odnosa
i suradnje na svim područjima.  Suradnja dva grada je izvrstan način za razmjenu dobre
prakse upravljanja lokalnim jedinicama, razmjene iskustava između institucija, trgovačkih
društava i ustanova. Prvi grad prijatelj Grada Slavonskog Broda Celje je jedan od gradova u
Republici Sloveniji koji je imao najviše prihvaćenih kandidatura prema europskim fondovima,
čijim sredstvima su ostvarili mnoge važne projekte za razvoj Grada. Prijateljstvo sa Celjem
će za Grad Slavonski Brod biti od  višestruke koristi  kako u pripremi projektne
dokumentacije tako i u iskustvima koji su jako bitni u ostvarenju projekata.
Potpisivanjem navedenog Sporazuma stvoreni su preduvjete i našim ustanovama, školama,
vrtićima, kulturnim, sportskim i brojnim drugim udrugama da se mogu povezati sa srodnim
institucijama u Celju.

Kolegij Gradonačelnika
Gradonačelnik je u promatranom razdoblju održao 29 sjednica sa ukupno 334 točke dnevnog
reda. U radu kolegija sudjeluju zamjenici gradonačelnika, pročelnici upravnih odjela te
voditeljica Ureda za unutarnju reviziju.
Kolegij gradonačelnika u obavljanju  poslove iz svoje nadležnosti:
Ø predlaže i priprema nacrte općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće, te

je prema Gradskom vijeću upućeno ukupno 37 prijedloga akata na raspravu i
usvajanje.

Ø predlaže i priprema prijedloge općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti
gradonačelnika .

Svakako treba izdvojiti sveobuhvatan posao javne nabave za Grad Slavonski Brod i sve
korisnike Riznice- osnovne škole i dječji vrtić. Ujedinjavanjem javne nabave koju provodi
Grad za sve korisnike Riznice neosporno je najbolji primjer uštede proračunskih sredstava i
postizanje najboljih uvjeta natječaja.
Gradonačelnik je razmatrao mnogobrojne zamolbe fizičkih i pravnih osoba kojima se
rješavaju njihove svakodnevne potrebe, dao suglasnosti za provođenje raznih natječaja za
raspolaganje građevinskim zemljištima, poslovnim prostorima. Nemoguće je ovim Izvješćem
navesti sve odluke Gradonačelnika, stoga ćemo navesti samo neke:
U prigodi Uskrsnih blagdana Gradonačelnik je donio zaključak o darivanju  višečlanih obitelji,
vjerskih zajednica i korisnike programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“.
Na zahtjev udruge „Hrvatska budućnost“ iz Slavonskog Broda, koja okuplja obitelji sa
sedmero i više djece, Grad je isplatio jednokratnu potporu od 1.000 kuna za 35 višečlanih
obitelji, članova udruge.
Iz Gradskog proračuna doznačeno je i 54.000 kuna potpora za 18 župa i vjerskih zajednica
koje djeluju na području Grada (svakome po 3.000 kuna). Svim korisnicima programa
„Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ podijeljeno je 150 prigodnih paketa sa
šunkom i kućnim potrepštinama kako bi i oni u što ugodnijem ozračju dočekali veliki
kršćanski blagdan Uskrs.
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Gradonačelnik je temeljem članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu, kojom se utvrđuje da
Gradonačelnik može osloboditi obveznika u cijelosti ili djelomično obveze plaćanja
komunalnog doprinosa koji gradi građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj
skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem
obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u
vlasništvu Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije kao i građevine za potrebe
vjerskih zajednica, oslobodio od obveze plaćanja komunalnog doprinosa sljedeće investitore:

Ø Srednja škola Matija Antun Reljković za rekonstrukciju i izgradnju građevine
               međunarodnog   vrtnog centra u iznosu od 173.146,20 kn,

Ø OŠ Blaž Tadijanović u Podvinju za dogradnju škole u iznosu od 76.710,90 kn,
Ø Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Brod za dogradnju poslovne

građevine  u  iznosu od 19.164,30 kn,
Ø Brod-plin d.o.o.  za izgradnju kotlovnice u Naselju Huge Badalića 2 u iznosu od

3.542,91   kn  i za izgradnju kotlovnice u Naselju Huge Badalića 1  u iznosu od
3.781,79 kn.

Temeljem Programa javnog rada – „Uređenje okoliša i javnih površina na području grada
Slavonskog Broda u 2010 godini“ Gradonačelnik zaključuje  sljedeće ugovore:
Ugovor o financiranju zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine (8 Roma)
Ugovor o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu (11 nezaposlenih
preko 3 godine)
Ugovor o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu (10 nezaposlenih
preko godinu dana).
Gradonačelnik je pružio financijsku potporu organizaciji Festivala domoljubne pjesme
Hrvatske Brodfest 2010. u iznosu od 60.000,00 kuna.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora
Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je na svojoj 10. sjednici održanoj 8. travnja 2010.
godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na
području grada Slavonskog Broda i sukladno Statutarnoj odluci o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora Grada Slavonskog Broda, za dan provedbe izbora određen je  23. svibnja
2010. godine u vremenu od 7.00 do 19.00 sati. Statutom Grada Slavonskog Broda na
području Grada utvrđeno je 16 mjesnih odbora te su izbori raspisani za 16 izbornih jedInica
na području Grada. Na istoj sjednici Gradskog vijeća imenovano je Gradsko izborno
povjerenstvo za mjesne odbore i Odbor za Statut i poslovnik kao izborna tijela, uz Komisiju
za popis birača koja je imenovana na Gradskom vijeću 12. studenog 2009. godine.
Gradonačelnik je na temelju članka 49. Statutarne odluke sazvao konstituirajuće sjednice
vijeća mjesnih odbora na području grada Slavonskog Broda. Vijeće se smatra konstituiranim
izborom predsjednika vijeća.
Sukladno odredbama Statutarne odluke, Gradonačelnik je sazvao konstituirajuće sjednice za
svih 16 vijeća mjesnih odbora i sva vijeća su konstituirana i krenula sa radom za boljitak
mjesnog odbora.
HSP ima 8 predsjednika i 6 zamjenika predsjednika
SDP 4 predsjednika i 5 zamjenika predsjednika
HDZ 2 predsjednika i 2 zamjenika predsjednika
HDSSB 1 predsjednika i 2 zamjenika predsjednika
Nezavisna lista Ivana Katušića 1 predsjednika i zamjenika predsjednika.

Odmaralište na Otoku Korčula
Izvješće o radu Gradonačelnika za prošlogodišnje razdoblje najviše je obilježila borba za
Korčulu, koja je uistinu u navedenom razdoblju doživjela svoj vrhunac.
Početkom siječnja 2010. godine, Ustavni sud Republike Hrvatske odbija tužbu Novogradnje i
potvrđuje da Grad Slavonski Brod ne duguje ništa Novogradnji te potvrđuje da se isplatila
ustrajnost ove vlasti i Brođana koji su stali uz Gradonačelnika i prepoznali ispravan cilj.
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U promatranom razdoblju, Gradonačelnik je pokrenuo aktivnosti uređenja odmarališta i u
suradnji s Upravnim odjelom za lokalnu samoupravu pozvao sve zainteresirane građane da
se prijave za ljetovanje u Brodskom odmaralištu na otoku Korčuli. Od lipnja ove godine na
Korčuli je ljetovalo preko 500 Brođana koji su se vratili puni pozitivnih dojmova. Uređenje
odmarališta u Korčuli,  kao vrijedan  i značajan projekt za sve građane Grada Slavonskog
Broda, Gradonačelnik će u narednom razdoblju svakako nastojati realizirati.

Ø MANIFESTACIJE
Dan Grada
Brojnim kulturnim, glazbenim i sportskim priredbama obilježen je Dan Grada i blagdan
zaštitnika Grada, Svetog Ivana Nepomuka. Uoči tradicionalnih Ivanjskih svečanosti služena
je sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva koju je u zajedništvu s brojnim svećenicima
predvodio vlč. Pavao Madžarević. I ove godine Ivanjske svečanosti upriličene su u Tvrđavi
Brod. Veliki Ivanjski krijes zapalio je gradonačelnik i uz blagdansku čestitku brojnim
sugrađanima zahvalio na potpori  u borbi za očuvanje gradske imovine i akciji za čist okoliš
poručivši da se s takvim zajedništvom može puno učiniti kako bi Brod ostao najljepši grad.
Brojni Brođani mogli su u Tvrđavi uživati u 2. Festivalu vatrometa „Flamma fest“ i koncertima
Dražena Zečića, Miroslava Škore i talijanske skupine Divina.

U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić
I ove godine u razdoblju od 18. do 24. travnja 2010. godine organizirana je manifestacija „U
svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić“ . Noseća tema ovogodišnje manifestacije je Ivanina
kratka ali nadasve poučna priča „Srce od licitara“. Ovogodišnji program bio je nadasve bogat
te su građani mogli uživati u programima posvećenim   Ivaninim bajkama  na Trgu, u
Gradskoj knjižnici, u Kazališno-koncertnoj dvorani, u prostorima Galerije umjetnina, u dječjim
vrtićima, u Glazbenoj školi.

Flora Fest
Flora Fest, 3. Sajam cvijeća i popratne opreme za uređenje vrtova organiziran je u prostoru
Tvrđave, dana 8. i 9. svibnja 2010. godine. Ove godine na Flora Festu predstavilo se
rekordnih 70 izlagača. Prostor Tvrđave obogaćen je sa prekrasnim cvjetnim aranžmanima u
čijoj ljepoti su uživali mnogobrojni posjetitelji. Sajam je obogaćen i programom Živuće
povijesti u organizaciji Turističke zajednice, kao i vlakićem koji je svojim vožnjama obradovao
ponajviše najmlađe Brođane.

Ø DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odmaralište u Starom Gradu na Hvaru
Ove godine je Grad Slavonski Brod organizirao i ljetovanje djece u Odmaralištu u Starom
Gradu na otoku Hvaru. Osim uređenja samog Odmarališta koje je vodio Upravni odjel za
graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, osigurani su i ostali uvjeti za prihvat djece
(pomoćno osoblje, voditelj odmarališta, ekonomat) te su usklađene smjene. Organizaciju
samog ljetovanja preuzeo je „Brod-Turist“ uz potporu Upravnog odjela za društvene
djelatnosti. Ljetovanje je organizirano u tri smjene, a ljetovalo je 270 djece s 30 voditelja te 5
osoba koje su bile pomoćno osoblje. Djeca su bila podijeljena u skupine koje su vodili učitelji
uz cjelodnevnu skrb. Za djecu neplivače organizirana je škola plivanja, a na kraju obuke sva
djeca su dobila priznanja. Svaka smjena je imala medicinsku sestru koji su se brinuli o
zdravstvenom stanju djece. Organizirane su razne aktivnosti, primjerice izleti na otok Brač, a
u večernjim satima je svakodnevno organiziran zabavni program pod vodstvom animatora.
Organiziran je prijevoz do Splita, a po dolasku u Stari Grad osiguran je prijevoz do samog
Odmarališta. U Odmaralištu su ove godine ljetovala djeca iz gradskih osnovnih škola,
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osnovnih škola iz Vođinaca, Nove Gradiške, Oriovca, Nove Kapele, Slobodnice i Slavonskog
Šamca.

Kultura
Na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za
2010. godinu pristiglo je ukupno 64 zahtjeva. Nakon razmatranja zahtjeva, izvršene procjene
prioriteta i potreba, u skladu s financijskim mogućnostima Grada odabrano je 38 programa
koji će se financirati s ukupnim iznosom od 547.000 kuna.  Financirat će se programi iz
područja kulturno-umjetničkog amaterizma, muzejsko-galerijskih djelatnosti, izdavačke te
glazbeno-scenske i knjižnične djelatnosti.

Udruge
Nakon objavljenog natječaja za financiranje udruga građana, udruga proisteklih iz
Domovinskog rata te zdravstva i socijalne skrbi koje djeluju na području grada Slavonskog
Broda, dodijeljeni su ugovori udrugama čiji će se programi sufinancirati iz gradskog
proračuna.

Na natječaj za financiranje udruga građana prijavile su se 24 udruge sa 26 projekata.
Povjerenstvo za odabir programa i projekata udruga koje su od interesa za grad Slavonski
Brod razmotrilo je i analiziralo pristigle programe te odabralo 15 programa koji će se
financirati u 2010. godini. Prednost su imale udruge koje rade s mladima i za mlade,
ekološke i udruge koje skrbe o starijim osobama te udruge nacionalnih manjina. Grad je za
financiranje udruga građana u 2010. godini planirao 150.000 kuna.

Na natječaj za financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata prijavilo se 11 udruga s 11
projekata. Nakon razmatranja i analize pristiglih programa, odobrena su sredstva za 9
prijavljenih projekata. Za rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata u gradskom proračunu
planirano je 200.000 kuna.

Na natječaj za financiranje udruga građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi prijavljeno
je 37 udruga s 41 programom. Povjerenstvo za odabir programa od interesa za grad
Slavonski Brod odabralo je nakon analize 34 programa. Prednost su imale udruge koje
svojim radom podižu kvalitetu pomoći, resocijalizaciju i integraciju za osobe s invaliditetom
(gluhe, slijepe, osobe s poteškoćama u razvoju) te humanitarne udruge. Za financiranje
programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2010. godini izdvojit će se iz
gradskog proračuna ukupno 454.000 kuna.

Školstvo
Pružili smo potporu školama za produženi boravak, natjecanja učenika, projekt instruktivnih
seminara za brodske maturante, sufinancirali smo organiziranje i provođenje produženog
boravka u dvije osnovne škole i produženi boravak za učenike romske nacionalnosti.
Uz izgradnju dvodijelne školske sportske dvorane OŠ Đuro Pilar na Koloniji, započeli su
radovi na dogradnji zgrade Osnovne škole Blaž Tadijanović te su na ostalim  osnovnim
školama obavljeni sljedeći radovi:
OŠ „Bogoslav Šulek“ - zamjena pokrova na športskoj dvorani
OŠ „Ivan Goran Kovačić“ -  adaptacija sanitarnog čvora
OŠ „Đuro Pilar“ - zamjena stolarije-prilazna staza
OŠ „Blaž Tadijanović“ - zamjena pokrova
OŠ „Vladimir Nazor“ - zamjena instalacija i sanitarija u sanitarnim čvorovima
OŠ „Antun Mihanović“ - zamjena stolarije PŠ Mali Pariz
OŠ „Milan Amruš“ - zamjena pokrova
OŠ „Dragutin Tadijanović“ -  sanacija vanjske zaštitne ograde

Visoko školstvo
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Grad Slavonski Brod temeljem Ugovora o sufinanciranju dislociranog studija Učiteljskog
fakulteta osigurao je sredstva u iznosu od 564.000 kuna.
Nakon uspješno provedenog natječajnog postupka potpisano je 20 ugovora o stipendiranju
studenata s područja grada Slavonskog Broda za akademsku 2009./2010. godinu. Na
natječaj je pristiglo ukupno 105 zamolbi, a dodijeljeno je 14 stipendija na temelju kriterija
uspješnosti u ranijem školovanju i 6 po socijalnom kriteriju. Visina potpore iznosi 1.000 kuna
mjesečno za studente koji studiraju izvan grada Slavonskog Broda, a 500 kuna za one koji
studiraju u Gradu.
Nakon dodjele novih 20 ugovora grad Slavonski Brod trenutno stipendira ukupno 116
studenata, a za potpore njihovu školovanju u ovogodišnjem gradskom proračunu predviđeno
je ukupno 1,560.000,00 kuna, zajedno sa 6 stipendija odobrenih za studente iz grada
Vukovara u akciji „Solidarnost za Vukovar.“

Pomoć građanima u području socijalne skrbi i zdravstva
Sukladno usvojenom Programu javnih potreba iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
temeljenom na Odluci o socijalnoj skrbi, ostvareni su razni oblici pomoći građanima i
kućanstvima , od subvencija javnog gradskog prijevoza, naknade kućanstvima za nabavku
ogrjeva, pomoć za podmirenje  troškova stanovanja, jednokratne pomoći za novorođenčad
te mnoge druge. Posebno smo ponosni na činjenicu da Grad Slavonski Brod od travnja
2009. godine sufinancira rad Savjetovališta i skloništa za žrtve nasilja u obitelji kojeg vodi
Udruga Brod- grupa za ženska ljudska prava.

Ø PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA
Izaslanstvo Grada Slavonskog Broda na čelu s gradonačelnikom,a u čijem  su sastavu bili
pročelnici Gradske uprave i direktori gradskih poduzeća, boravilo je u dvodnevnom
službenom posjetu Gradskoj općini Celje, gdje im je domaćin bio župan Celja Bojan Šrot sa
suradnicima.
Osnovna svrha posjete bilo je upoznavanje iskustava Celja u pripremi i izvedbi projekata na
području komunalnog, gospodarskog i društvenog razvoja financiranih iz fondova EU,
posjeta najvažnijim objektima i razmjena iskustava u funkcioniranju gradskih uprava te
ispitivanje mogućnosti projektne, gospodarske i investicijske suradnje kao i ocjena
mogućnosti dugoročnog partnerstva dva grada.

Dana 25. siječnja 2010. godine upriličen je tradicionalni godišnji susret s predstavnicima
vjerskih zajednica koje djeluju na području grada Slavonskog Broda. Pozivu su se odazvali
predstavnici svih konfesija, a  uz najbrojnije svećenike Katoličke crkve odazvali su se i
predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Grkokatoličkog dekanata, Kršćanske adventističke i
Evangeličke crkve, Židovske i Islamske zajednice te  poglavarice časnih sestara Sv. Križa,
Uršulinki, Služavki Kristovih i Služavki malog Isusa.

Dana 28. siječnja 2010. godine u posjetu gradonačelniku Slavonskog Broda boravio novi
generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Živorad Simić. Uz upoznavanje s gradskom
upravom i dosadašnjim odnosima s pripadnicima srpske nacionalne manjine u gradu, cilj
posjeta bio je dogovor o budućoj suradnji.

Dana 1. veljače 2010. godine direktor prodaje tvrtke Kaufland Hrvatska Miodrag Borojević
uručio je ček gradonačelniku na 25.000 kuna kao simboličnu potvrdu potpore Kauflanda
projektu „Ja sam tvoj prijatelj“ kojeg je Slavonski Brod kao „Grad prijatelj djece“ pokrenuo
krajem prošle godine pozvavši tvrtke, trgovačke lance i banke koje posluju u gradu na
zajedničko stvaranje što boljih uvjeta za sadržaje i programe namijenjene djeci. „Kaufland
Hrvatska“ prvi je pozitivno reagirao na akciju „Ja sam tvoj prijatelj“  u cilju prikupljanja novca
za ostvarenje nekoliko važnih projekata planiranih ove godine za najmlađe Brođane:
opremanje novog dječjeg vrtića u Naselju Andrije Hebranga, nastavak opremanja dječjih
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igrališta u gradu te izgradnju i opremanje vanjskog školsko-sportskog  igrališta u Osnovnoj
školi „Dragutin Tadijanović“.

Dana  22. veljače 2010. godine  u Vukovaru je potpisan sporazum o stipendiranju šest
studenata s područja Vukovara čime se grad Slavonski Brod uključio u akciju „Solidarnost za
Vukovar“.  Sporazum su u Vukovaru potpisali gradonačelnici Mirko Duspara i Željko Sabo.
Od početka ove godine Slavonski Brod će stipendirati šest vukovarskih studenata sa 800
kuna mjesečno, za što je u ovogodišnjem proračunu osigurano 60.000 kuna.

Dana  2. ožujka 2010. godine na inicijativu Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, Grad
Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija i APIU potpisali su u Zagrebu Sporazum o
suradnji na ostvarenju projekta Centra izvrsnosti za obnovljive izvore energije sa
specijalizacijom za biomasu. Sporazum su potpisali gradonačelnik Mirko Duspara, župan
Danijel Marušić i ravnatelj APIU Sani Ljubunčić.

Dana 26. ožujka 2010. godine  u uzvratnoj posjeti Gradu Slavonskom Brodu boravilo je
izaslanstvo Mestne občine Celje koje predvodi župan Bojan Šrot. Nakon prijema u Gradskoj
upravi i nastavka razgovora o mogućnostima konkretizacije suradnje dva grada, gosti iz
Celja obišli su središte Slavonskog Broda, Kazališno-koncertnu dvoranu, Galeriju umjetnina,
Spomen-dom Dragutina Tadijanovića, Franjevački samostan, Sportsku dvoranu Vijuš,
tvornicu za preradu vode na Jelasu, vilu Brlićevac, etno-kuću Crljen, osnovnu školu Dragutin
Tadijanović u Naselju Andrija Hebrang i razgledali Tvrđavu Brod (Glazbenu školu, Galeriju
Ružić, Muzej tambure, kovačnicu Žambok).

Dana 1. travnja 2010. godine,  uspjehu predblagdanske akcije brodske podružnice Udruge
za promicanje inkluzije velik prilog dao je Grad Slavonski Brod. Članovi i volonteri Udruge za
promicanje inkluzije, koja okuplja osobe s intelektualnim poteškoćama i pruža im potporu za
uključivanje u svakodnevni život, prodajom prigodnih uskrsnih pisanica i kolača na Korzu
namjeravali su skupiti novac za kupnju televizora. Na veliko iznenađenje svih članova
Udruge, gradonačelnik Mirko Duspara  u pratnji zamjenice Ilijana Vrbat Pejić i Zorana
Ivanovića donio im je na poklon novi moderan televizijski aparat.

Dana 18. travnja 2010. godine,  sedmodnevni program Dječjih svečanosti “U svijetu bajki
Ivane Brlić Mažuranić” svečano je otvoren na glavnom gradskom trgu koji nosi ime slavne
spisateljice izvedbom glazbeno-scenske čarolije “Sve čarolije šume Striborove” Kazališne
radionice “Svijeta bajki”. Gradonačelnik je predao ključ grada djeci kojeg je preuzela
predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Lucija Novosel.

Dana 20. travnja 2010. godine,  gradonačelnik je  sa suradnicima primio saborskog
zastupnika iz reda nacionalnih manjina Nazifa Memedija, zastupnicu Suzanu Bilić-Vardić te
čelnike vijeća romska nacionalne manjine. Tema razgovora bila je poboljšanje uvjeta života
pripadnika romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu.

Dana 3. svibnja 2010. godinem  u znak sjećanja na 3.svibnja 1992. godine kada je u
ruševinama  obiteljske kuće na Jelasu pogođene četničkim raketama život izgubilo petoro
djece i dvoje civila, izaslanstvo grada Slavonskog Broda predvođeno gradonačelnikom
zapalilo je svijeće i položilo vijence na mjestu tragedije u Kuhačevoj ulici u blizini područne
škole Hugo Badalić te na spomen-obilježje stanovnicima Mjesnog odbora Jelas poginulim u
Domovinskom ratu ispred crkve Sv. Nikole Tavelića.

Dana  10. svibnja 2010. godine u organizaciji Kajak-kanu kluba Marsonia na Savi je
organizirana tradicionalna međunarodna kajak-kanu regata Slavonski Brod 2010. u sklopu
obilježavanja dana grada. Regatu je otvorio gradonačelnik izrazivši zadovoljstvo što je
dolaskom više od 180 natjecatelja iz 13 klubova iz Hrvatske, Srbije i BiH brodska regata
postala jedno od najvećih mirnovodaških natjecanja u Hrvatskoj i šire.
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Dana 13. svibnja 2010. godine predstavljene su nove povijesne odore članova gradske
Limene glazbe Željezničar koje im je Grad Slavonski Brod poklonio povodom 80. obljetnice
postojanja puhačkog orkestra.  U izradu 43 kompleta glazbeničkih odora uloženo je 105.000
kuna. Idejni dizajner odora je Željko Matuško, a izrađene su ručno u krojačkoj radnji Enigma.
Veliku zahvalnost na potpori Gradu i gradonačelniku izrazio je predsjednik udruge Limena
glazba Željezničar Marko Brekalo.

Istog dana, nakon svete mise u crkvi Gospe Brze Pomoći na blagdan Uzašašća
Gospodinova (Spasovo), u rano predvečerje u nazočnosti brojnih Brođana blagoslovljen je
nedavno ponovno postavljeni Crni križ na križanju Štampareve i Strossmayerove ulice.
Gradonačelnik je u ime Brođana izjavio veliko zadovoljstvo što je Crni križ ponovo na starom
mjestu zahvalivši građanima iz naselja Mikrorajon i Mjesnog odbora Josip Juraj Strossmayer
na inicijativi koju je Grad prepoznao i svesrdno podržao.

Dana  19. svibnja 2010. Grad Slavonski  Brod četrnaestu godinu zaredom organizirao je Dan
maturanata, završnu svečanost za 1600 maturanata brodskih srednjih škola, u suradnji s
Brodsko-posavskom županijom, Policijskom upravom, Sigurnost Buzov i ravnateljima
srednjih škola. Nakon mimohoda  šarene povorke maturanata u maštovitim odorama
gradskim ulicama, na Korzu je priređen koncert „Bravo banda“ u kojem je uz 1600
maturanata uživalo i oko 5.000 posjetitelja.

Dana 28. svibnja 2010. godine predsjednik Uprave Splitske banke Pierre Boursot službeno je
otvorio novu poslovnicu Splitske banke u Slavonskom  Brodu u ulici Petra Krešimira IV i tom
prilikom uručio gradonačelniku ček na 30.000 kuna u akciji „Ja sam tvoj prijatelj“ za potporu
opremanju novog dječjeg vrtića u Naselju „Andrija Hebrang“.

Dana  13. lipnja 2010. godine u Tvrđavi Brod upriličena je završnica 46. Brodskog kola,
najstarije smotre folklora u Hrvatskoj. Uz nastupe brojnih kulturno-umjetničkih društava i
pjevačkih skupina diljem Hrvatske i inozemstva koji njeguju hrvatsku tradicijsku kulturnu
baštinu, kulminacija ovogodišnjeg Brodskog kola bio  je već tradicionalni izbor najljepše
Hrvatice u narodnoj nošnji. U ime Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik je najljepšim
djevojkama čestitao na izboru i uručio vrijedne nagrade.

Dana  15. lipnja 2010. godine  u reprezentativnom prostoru Dvorane pod celjskim stropom
Pokrajinskog muzeja u Celju svečano je potpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji između
Grada Slavonskog Broda i Mestne občine Celje. U nazočnosti čelnika Gradskih vijeća i
gradskih uprava dva grada potpis na sporazum stavili su gradonačelnik Mirko Duspara i
župan Bojan Šrot.

Ø GRADONAČELNIK PREDSJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE
Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda u promatranom razdoblju provela je razne
aktivnosti od kojih izdvajamo sljedeće:
Ø otvaranje postava tradicijske ljekarne u kazamatu zapadne kurtine u ožujku
Ø intenzivne aktivnosti na izradi master plana turističkog razvoja grada
Ø aktivnosti na revitalizaciji tri tvrđavska kazamata zapadne kurtine za postav tradicijske

kuhinje, točionice pića i tvrđavskog zatvora
Ø aktivnosti na formiranju vidikovca na bastionu sv. Mihovila
Ø održavanje okruglog stola na temu “Upravljanje turističkom destinacijom” za klaster

Slavonije i Baranje u Slavonskom Brodu u svibnju, uz nazočnost ministra turizma i
direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice

Ø održavanje završnice nacionalnog projekta “Lijepa naša Sava” u lipnju u Slavonskom
Brodu, kojoj je nazočio i počasni konzul RH u Grazu Nikolaus Hermann

Ø aktivnosti vezano za stvaranje preduvjeta za dolazak prvih kruzera francuskog
brodara  “Croisieurope” u Slavonski Brod u lipnju
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Ø početak aktivnosti vezano za izradu feasiblility studije, dakle studije ekonomske
opravdanosti izgradnje hotela  u tvrđavi, nužne za aktivnosti koje slijede, a vezane su

     za pronalazak investitora.

      GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr.med.


