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UVOD 
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. srpnja do 31. prosinca 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. 
 
 
GRADSKI  PROJEKTI 
Izgradnja dječjeg vrtića u Naselju Andrija Hebrang 

Dana 5. listopada 2010. godine http://www.slavonski-
brod.hr/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.otvhla.jpg svečano smo  
otvorili novi i suvremeni Dječji vrtić „Hlapić“ u Naselju Andrija Hebrang, u čiju izgradnju i 
opremanje smo uložili 14 milijuna kuna.  
U objektu površine 1750 kvadrata izgrađeno je šest vrtićkih jedinica s pratećim sadržajima, 
po najzahtjevnijim pedagoškim standardima, od čega tri za djecu jaslićke dobi, višenamjenski 
prostor koji će biti sportska dvorana i vježbaonica, prostori za odgojno-zdravstvene radnike i 
za smještaj uprave ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić te središnja glavna kuhinja s 
praonicom rublja koji će biti na usluzi za svih devet dječjih vrtića. U velikom dvorištu uredili 
smo i dječje igralište sa spravama.  Novi vrtić Hlapić  biti će vježbaonica studentima 
predškolskog odgoja brodskog dislociranog studija Učiteljskog fakulteta. 

Od šest skupina s ukupno 135 djece tri će biti za jaslice, za odgoj najmlađih od jedne do tri 
godine starosti.  

Nastavili smo i sa uređenjem i opremanjem ostalih dječjih vrtića: 
- Vrtić Maslačak – popravak i servisiranje grijanja 
- Vrtić Seka i braco – sanacija krovišta 
- Vrtić Stribor- izmjena cirkulacijskih pumpi 
- Vrtić Hlapić – nabavka dvorišnih elemenata, opreme za kuhinju i dječje sobe 
- Nabavljena je potrebna oprema u sobama dječjeg boravka (krevetići, audio oprema), 

te didaktički i nastavni materijal za vrtiće. 
     
 
Rekonstrukcija i dogradnja zapadne tribine stadiona Stanko Vlajnić Dida  
Među kapitalnim investicijama u 2010. godine, izdvajamo  Stadion „Stanko Vlajnić-Dida“. 
Nakon što je prije dvije godine, postavljena umjetna podloga na atletskoj stazi, u što je 
uloženo 1,9 milijuna kuna, izgradnjom dvoetažne građevine s ukupno 1940 kvadrata prostora 
za rad atletskog i nogometnog kluba stvoreni su konačno primjereni uvjeti za kvalitetan 
razvoj atletskog sporta i održavanje najzahtjevnijih nogometnih priredbi. 
Ispod zapadne tribine Atletski klub Marsonia ima klupski dom s dvije svlačionice sa 
sanitarijama i prostor za zimske treninge i upravu veličine 155 kvadrata. Objekt sadrži i 
prostorije za fitness s dvije svlačionice i  dvoranom površine 330 kvadrata. Prostorije za 
nogometni klub i nogometne utakmice obuhvaćaju ukupno 955 kvadrata u kojem se nalaze 2 
svlačionice sa sanitarijama za igrače, dvije svlačionice za suce te uredi za službeno osoblje 
(delegata, medicinski pregled i doping kontrolu, pres, vip salon) uz praonicu i spremište 
opreme. Uz kotlovnicu i sanitarne čvorove za gledatelje, na natkrivenoj  tribini je postavljeno i 
768 sjedalica. Uređeno je i parkiralište za službene osobe i natjecatelje. 
Dogradnja zapadne tribine obavljena je prema standardima Hrvatskog nogometnog saveza, 
te je stadion “Stanko Vlajnić-Dida” dobio službenu licencu za odigravanje utakmica 2. 
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Hrvatske nogometne lige. Tako su stvoreni znatno kvalitetniji uvjeti za rad nogometnog kluba 
i organizaciju nogometnih utakmica.  
 
Radovi na rekonstrukciji stadiona NK Amater  
Radovi na dovršenju športskog objekta zaustavljeni su zbog neispunjavanja obveze 
izvođača. U tijeku je ishođenje izmjene i dopune potvrde glavnog objekta, nakon čega se 
očekuje raspisivanje natječaja za dovršenje radova. 
 
 
Dogradnja zgrade OŠ Blaž Tadijanović u Podvinju 
Dana 28. listopada 2010. godinehttp://www.slavonski-
brod.hr/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.SKBTADNasl.jpg, 
svečano smo otvorili i učenicima predali na korištenje dograđeni dio zgrade Osnovne škole 
„Blaž Tadijanović“ u Podvinju u kojem smo po najsuvremenijim pedagoškim  standardima  
opremljeno  šest  učionica za razrednu nastavu s  
dva kabineta.                                                                           
U rekordno  kratkom roku, preko  ljetnih  praznika, izvedena  je  dogradnja školske zgrade sa 
šest  novih učionica, dva  kabineta, hodnikom, sanitarnim  čvorovima  i  kotlovnicom, ukupne 
površine  602  kvadrata. 
Ukupna investicija u dogradnju i opremanje škole B.Tadijanović iz decentraliziranih sredstava 
grada   Slavonskog   Broda   zajedno   sa   zamijenjenim   pokrovom   na  postojećoj zgradi i 
priključkom na kanalizacijsku mrežu iznosi 3,5 milijuna kuna. 
Time   su   konačno   stečeni   uvjeti  da učenici OŠ Blaž Tadijanović nakon 15 godina više ne 
moraju   nastavu   pohađati   u   tri   smjene  već u dvije, a nastavni sat ponovo će trajati 45 
minuta. 
 
Projekt „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih 
voda Slavonskog Broda“ 

http://www.slavonski-
brod.hr/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.UgovorIPA.jpgSvečanim 
potpisivanjem ugovora o sufinanciranju započela je realizacija projekta „Sustav vodoopskrbe 
i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda“. Riječ je o prvom 
velikom projektu u Hrvatskoj iz područja vodnog gospodarstva predviđenog Operativnim 
programom za okoliš 2007-2011. Projekt će pridonijeti ostvarivanju ciljeva zadanih u 
Strategiji upravljanja vodama poput povećanja razine priključenosti stanovništva na javnu 
vodoopskrbu i odvodnju te unapređenju kakvoće vode. Projekt je vrijedan 29,65 milijuna 
eura, a sufinancira ga Europska komisija u sklopu IPA programa za regionalni razvoj s 15,34 
milijuna eura (51,75 posto). Preostala sredstva osigurat će se kroz državni proračun (12, 3 
milijuna eura) i sredstva grada Slavonskog Broda (2 milijuna eura).  

Sustav vodoopskrbe Slavonskog Broda čini oko 365 km cijevi od kojih je većina stara 15 – 40 
godina. Sustav je trenutno niske funkcionalnosti te se procjenjuje da gubici u mreži iznose i 
više  od  40%.  Po  završetku  ovog  projekta  i  izgradnje  7,2  kilometara  vodovodne  mreže  s  
novim vodospremnicima, zamjenom postojećih glavnih cjevovoda i rekonstrukcijom 50 
glavnih čvorišta, bit će izravno priključeno na vodoopskrbnu mrežu 4.300 novih potrošača, a 
gubici vode trebali bi se smanjiti za 20 posto. 
 
Kroz ovaj će se projekt izgraditi i oko 36 km nove kanalizacijske mreže, 8 crpnih stanica i 7 
kišnih preljeva te sanirati oko kilometar postojećih glavnih kolektora kako bi se osiguralo 
priključenje gotovo deset tisuća novih stanovnika na kanalizacijski sustav na području Grada 
i susjednih općina Klakar, Gornja Vrba, Podcrkavlje i Bukovlje u kojima trenutno uopće ne 
postoji sustav odvodnje. Pored toga, otpadne vode Slavonskog Broda trenutno se 
nepročišćene ispuštaju u rijeku Savu što će biti riješeno izgradnjom uređaja za pročišćavanje 
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otpadnih  voda  s  trećim  stupnjem  pročišćavanja,  koji  će  imati  kapacitet  za  80  tisuća  
stanovnika. 

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 30 milijuna eura. 

 
 
Zgrada u Gupčevoj ulici na korištenje Veleučilištu 
U cilju razvoja visokog školstva, u listopadu 2010. godine, dodijeljena je zgrada u Ulici Matije 
Gupca 24 na korištenje Veleučilištu. 
 

UREĐENJE GRADA 
Održavanje komunalne infrastrukture 
Temeljem dvogodišnjeg  ugovor sa tvrtkom Cestar d.d. ugovoreno je 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. 
Temeljem dvogodišnjeg ugovor sa tvrtkom Elektroinstalater-Monter, ugovoreno je obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, ukupne vrijednosti 1,8 
milijuna kuna. Temeljem navedenog ugovora produžena je mreža javne rasvjete, ukupne 
dužine 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. 
Izvedeni su i planirani radovi na odvodnji atmosferskih voda koji se odnose na održavanje 
crpne stanice za odvodnju oborinskih voda podvožnjaka u Kumičićevoj i Svačićevoj ulici kao i 
čišćenje 1260 komada slivnika, ukupne vrijednosti 294.967,00 kn. 
 
 
Izgradnja komunalne infrastrukture 
Temeljem  ugovora za izgradnju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i pješačkih staza sa 
tvrtkom Cestar d.o.o. u 2010. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 7,9 milijuna 
kuna. U promatranom razdoblju izvedeni su radovi na sanaciji dijela ulice I. Prodana, 
modernizacija Vrtlarske ulice, modernizacija parkirališta ispred crkve u MO Brodsko Vinogorje 
i MO Josip Rimac, rekonstrukcija ceste i staze u Domobranskoj ulici, rekonstrukcija ceste u 
ulici S. Radića, rekonstrukcija ceste u ulici J. Runjanina, rekonstrukcija ceste i parkirališta u 
naselju A. Hebranga, ukupne vrijednosti 3,15 milijuna kuna. 
U prvom razdoblju 2010. godine 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. Ugovoreni radovi koji nisu izvedeni (dio ulice Lj. Jonkea) 
u iznosu od 150 tisuća kuna, bit će izvršeni do travnja 2011. godine. 
 
Izgradnja  javne  rasvjete  na  području  grada  Slavonskog  Broda   ugovorena  je   s  tvrtkom  
Bošković Elektromontaža d.o.o. Vinkovci . 
Navedenim ugovorom ugovorena je izgradnja oko 12 kilometara nove mreže javne rasvjete u 
ulicama: Čavlički kraj, dio Branimirove, dio Sjeverne vezne ceste (od Vinogradske preko 
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prijelaza za Podvinje do Osječke), Splitska i Trogirska, biskupa Ćirila Kosa, Jablanska i 
Vrtlarska, Stadionska, Šestinac I –V, J. Runjanina, F. Maričevića, Vinogorčeva-Orahova uz 
nekoliko produženja mreže po gradu. Ukupna vrijednost radova je 2,7 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 ekološki učinkovite električne mreže  
i ugrađeno 366 novih stupova javne rasvjete. 
 
Za izgradnju vodovodne mreže i izgradnju kolektora i kanalizacijske mreže utrošeno je 
ukupno 3,4 milijuna kuna. 
Vodovodna mreža je izgrađena u sljedećim ulicama na području Grada: Braće Kevo, Naselje 
Josipa Franka, Županjska ulica, Ulica Gaj, Kardinala Kuharića, Kolara IV, Cetinska, Mosorska, 
Kolara, Naselje A. Hebrang (vrtić), P. R. Vitezovića, I. Antunovića i G. Ninskog. 
Za izgradnju kolektora i kanalizacijske mreže utrošeno je ukupno 2,9 milijuna kuna, a radovi 
su izvedeni u sljedećim ulicama na području Grada: Naselje J. Franka, Ulica Lj. Jonkea, 
Splitska, Ulica F. Filipovića, Ulica I. Antunovića, produžetak Ulice G. Ninskog, produžetak u 
Stadionskoj  ulici,  produžetak  P.  R.  Vitezovića,  produžetak  u  Dravskoj  ulici,  produžetak  OŠ  
Đuro Pilar, OŠ Podvinje i izrada spojeva slivnika na kanal.     
 
Uređenje malonogometnog igrališta s umjetnom podlogom OŠ Dragutin 
Tadijanović 
http://www.slavonski-
brod.hr/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.PITCH.jpgU prosincu je 
potpisan ugovor o sufinanciranju, građenju i korištenju malog nogometnog igrališta s 
umjetnom podlogom između Grada Slavonskog Broda, Hrvatskog nogometnog saveza, 
Brodsko-posavskog županijskog nogometnog saveza i Nogometnog centra „Maksimir“ iz 
Zagreba. Njime se reguliraju međusobna prava i obveze radi izgradnje prostora za igranje 
nogometa u obliku mini igrališta „mini pitch“ temeljem projekta UEFE.  
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 40.000 eura, od čega će Hrvatski nogometni savez 
osigurati 30.000 eura, a ostatak Grad Slavonski Brod. 
 
Igralište je veličine 800 kvadrata, a odabrana lokacija nalazi se u Naselju „Andrija Hebrang“ u 
školskom dvorištu OŠ „Dragutin Tadijanović“. Uz osigurano zemljište, Grad je zajedno sa 
županijskim nogometnim savezom dužan napraviti podlogu igrališta te temelje za ogradu i 
električnu  rasvjetu.  Radove  na  postavljanju  umjetne  podloge  („italgreen“  40  mm)  kao  i  
montažu drvene ograde i instalaciju električne rasvjete izvest će Nogometni centar Maksimir.  
 
Sanacija južnog dijela krovišta doma u MO Mali Pariz 
Ukupne vrijednosti 147.557,13 kn 
Sanacijom sjevernog dijela uočeno je da je potrebno izvršiti i sanaciju južnog dijela krovišta 
na  MO  Mali  Pariz  kao  i  djelomični  popravak  manjeg  dijela  fasade  koji  je  oštećen  kao  
poslijedica curenja krova. Sanacija krovišta je sadržavala skidanje pokrova, popravak krovne 
potkonstrukcije i stavljanje novog pokrova. 
 
Adaptacija doma u MO Brodsko Vinogorje 
Ukupne vrijednosti 183.173,32 kn 
Izvedeni su radovi na adaptaciji fasade i krovišta te je izgrađena prilazna rampa za invalide. 
 
Sanacija krovišta doma HVIDR-e na Plavom Polju 
Ukupne vrijednosti 144.000,00 kn 
Sanacija krovišta je završena, a sadržavala je skidanje postojećeg pokrova, produženje 
krovne konstrukcije kako bi oluci izašle izvan objekta te postavljanje novog pokrova. 
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Sanacija ravnog krova dječjeg vrtića „Seka i Braco” 
Ukupne vrijednosti 346.792,35 kn 
Sanacija krovišta je u cijelosti završena, a sadržavala je skidanje slojeva postojećeg ravnog 
krova i postavljanje „sika“ krovnog sustava.  
 
 
Uređenje osnovnih škola na području Grada 
Grad Slavonski Brod nastavlja sa ulaganjima radi stvaranja sve boljih materijalnih uvjeta za 
odvijanje nastave. Tijekom ljetnih praznika u sklopu investicijskog održavanja obavljeni su 
sljedeći radovi po osnovnim školama: 
- OŠ „Bogoslav Šulek“   - zamjena pokrova na športskoj dvorani 
- OŠ „Ivan Goran Kovačić“  - sanacija sanitarnih čvorova 
- 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 i izgradnja vanjskog  
                                                  asfaltiranog športskog igrališta za rukomet i košarku  
 

Dječja igrališta  
Grad  Slavonski  Brod  u  srpnju   je  postao  bogatiji  za  četiri  nova  dječja  igrališta  opremljena  
toboganima, ljuljačkama, vrtuljcima, klackalicama i klupama, postavljenim u Naselju 
Hrvatskih branitelja, Naselju kraljice Jelene, Ulici Franje Maričevića (kod nogometnog 
stadiona) i Supilovoj ulici. 
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  
Po provedenom  postupku javne nabave, u studenom 2010. godine, tvrtka Cestar d.o.o. 
započela je  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 
Na temelju sklopljenog ugovora s tvrtkom „Euromodul“ iz Rijeke izrađene su i postavljene 
nadstrešnica za autobusna stajališta za potrebe javnog gradskog prijevoza na području 
Grada. 
Nove nadstrešnice montirane su na autobusnim ugibalištima u rekonstruiranoj Ulici Stjepana 
Radića (MO Josip Rimac) i na okretištu na kraju Radićeve ulice, dvije nadstrešnice 
postavljene su u ulici Pavla Šubića (MO Jelas), u Getaldićevoj ulici kod igrališta NK Amater, u 
Podvinju na ugibalištu poslije „Bijelih dvora“ prema rotoru, u Zagrebačkoj ulici kod 
autopraonice „Glanz“, u Osječkoj ulici nasuprot „Autocentra Radić“ te u Naselju Andrija 
Hebrang. 
 
Vanjsko uređenje Spomen parka Đuro Đaković 
Po provedenom postupku javne nabave, započeli su radovi na vanjskom uređenju Spomen 
parka Đuro Đaković u MO Brodski Varoš, što je I faza planiranih radova. 
Ukupna vrijednost radova je 299.984,70 kn. 
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Uređenje prostora u Tvrđavi Brod  
Nastavljeno je uređenje prostora u Tvrđavi Brod.  
Na prigodnoj svečanosti dana 5. listopada 2010. godine gradonačelnik je otvorio  
novouređene  prostore  u  zapadnoj  kurtini  Tvrđave  Brod  u  kojima  je  uređena  tradicijska  
kuhinja i kušaonica vina. Tako je uz već ranije uređenu tvrđavsku ljekarnu i kovačnicu 
dopunjena postojeća turistička ponuda oživljene povijesti za posjetitelje Tvrđave.  
Za  uređenje  oko  260  kvadrata  prostora  u  dva  bivša  kazamata  utrošeno  je  oko  400  tisuća  
kuna, a pored Grada Slavonskog Broda i gradske Turističke zajednice novčanu potporu dala 
je i Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma.  
 
U kušaonici vina posjetitelji će moći degustirati i kupiti izložena vina vinara našeg područja.  
 
Uređen  je  i   vidikovac  na  bastionu  Svetog  Mihovila  u  Tvrđavi  Brod  s  kojeg  se  pruža  
veličanstven pogled na ostale dijelove Tvrđave i Grada i kojim je obogaćena turistička 
ponuda za sve goste koji će organizirano ili individualno posjetiti Slavonski Brod. Uz 
panoramski teleskop za razgledavanje Tvrđave i okolice postavljene su i vjerne replike 
tvrđavskog topa i likova vojnika u prirodnoj veličini iz druge polovice 18.stoljeća kada je 
Tvrđava imala obrambenu funkciju.   Cijev replike tvrđavskog topa izlivena je u ljevaonici 
Đure  Đakovića.  Težina  topa  je  480  kilograma,  s  postoljem  oko  jedne  tone,  a  dužina  cijevi  
2,80 metara. Nedavno je uređen i susjedni kazamat u kojem je smješten tvrđavski zatvor. 
 

GOSPODARSTVO 
Strategija gospodarskog razvoja Grada Slavonskog Broda 
Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom krenula 
je u izradu Strategije 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. Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog 
Broda obnaša funkciju krovnog planskog dokumenta koja predstavlja usuglašene stavove 
svih dionika oko gradskih razvojnih potreba i prioriteta te razvojne izazove koje Grad dijeli s 
ostalim gradovima u susjedstvu, sa županijom i širom regijom.  
 
Glavne zadaće Strategije su jačanje poduzetništva temeljenog na znanju i tradiciji, jačanje 
sustava obrazovanja u funkciji razvoja gospodarstva, te razvoj temeljen na zaštiti okoliša kao 
preduvjetu boljeg života i potreba građana. Strategija je namijenjena da funkcionira kao alat 
za privlačenje ulagača, korištenje nacionalnih i lokalnih resursa, privatnih i javnih investicija i 
fondova Europske unije.  
 
Svrha uključenja velikog broja dionika iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora u Radnu 
skupinu pri izradi ovog dokumenta upravo je bila ambicija, da Strategija bude rezultat 
lokalnog znanja, iskustva, ali i motivacije te da svi sudionici preuzmu odgovornost za 
realizaciju Vizije, Strateških ciljeva i Prioriteta koje su sami definirali.  
 
Proces izrade Strategije započeo je sredinom 2010. godine. Strategija je nastala kao rezultat 
analize stanja gospodarstva, stanovništva, društvenih djelatnosti, infrastrukture te institucija 
uključenih u upravljanje razvojem grada. Poziv za sudjelovanje upućen je na adrese 70ak 
predstavnika relevantnih sektora javnog, gospodarskog i društvenog života u Slavonskom 
Brodu te stručnjaka sa specijaliziranim znanjem. Sudjelovanje sudionika Radne skupine 
uslijedilo je kroz tri radionice, kroz kontinuirane konzultacije, individualne i grupne sastanke.  

 
 

Gospodarska zona Bjeliš i Zona malog gospodarstva Kolonija  
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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. Temeljem raspisanog natječaja za izvođenje radova na izgradnji 
infrastrukture Gospodarsko-proizvodne zone ˝Bjeliš-zapad˝ kao najpovoljniji ponuditelj 
izabrana je Zajednica ponuditelja ECOS TRGOVINA d.o.o., Škorpikova  22  Zagreb  i VG 
KOMUNALAC, Kolodvorska 64, Velika Gorica s najnižom cijenom od 5.679.291,41 kn, 
odnosno ukupnom cijenom ponude od 6.985.528,43 kn. 
 
U poduzetničkoj zoni Kolonija ishodovana je projektna dokumentacija i potrebne dozvole za 
početak gradnje gospodarskih objekata na parcelama u vlasništvu privatnih investitora. 
 
 
Turistički master plan za razdoblje do 2020. godine 
http://www.slavonski-
brod.hr/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.masterplan5.jpgGrad 
Slavonski Brod prvi je hrvatski grad koji je dobio turistički master plan za razdoblje do 2020. 
godine. Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda je u veljači 2010. godine ugovorila 
izradu master plana s Institutom za turizam iz Zagreba. Master plan je desetgodišnji strateški 
dokument razvoja brodskog turizma, a izradu su financirali Ministarstvo turizma i Hrvatska 
turistička  zajednica.  Uz  master  plana  i  završetak  postupka  brendiranja   Slavonski  Brod  će  
postati još prepoznatljivije turističko odredište.  
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 €. 
 
 
PROSTORNO UREĐENJE GRADA  
Izmjene i dopune PPUG-a i Izmjene i dopune GUP-a grada Slavonskog Broda 
Na izrađeni Elaborat sanacije Naselja Katarina Kotromanić zatražena je suglasnost Hrvatskih 
voda, koje su nas uputile na ishođenje prvotne suglasnosti od Povjerenstva za pripremu 
Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Brodsko posavske županije. Navedeno stručno 
Povjerenstvo je uputilo elaborat na doradu kroz dostavljene primjedbe. Dobiveni podaci iz 
Elaborata sanacije Naselja Katarina Kotromanić i Studije klizišta područja Brodskog brda se 
unose  u  prijedlog  IDPPUG-a  i  IDGUP-a  grada  Slavonski  Brod,  koji  će  proći  zakonom  
propisanu proceduru javnog uvida s javnom raspravom. 
 
UPU “Povijesna urbanistička cjelina grada s gradskom Tvrđavom”  
Nakon izrade izvješća o ponovnoj javnoj raspravi i izrade Nacrta konačnog prijedloga UPU-a, 
na isti su zatražena mišljenja nadležnih tijela sukladno članku 94. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09), te je početkom ove godine utvrđen konačni prijedlog 
plana. 
 
Izmjene i dopune PUP-a „Moše Pijade, a sada Naselje Zrinski Frankopan“ 
Nakon izrade izvješća o javnoj raspravi i izrade Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 
PUP-a, na isti su zatražena mišljenja nadležnih tijela sukladno članku 94. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji, a nakon dostavljenih mišljenja provedena je ponovna javna 
rasprava na prijedlog Plana. 
 
Izmjene i dopune PUP-a „Franjo Sertić, a sada Andrija Hebrang“ 
Nakon provedene prethodne rasprave i korigiranja plana u skladu sa stručnim primjedbama 
iznesenim na prethodnoj raspravi,  utvrđen je prijedlog plana za javni uvid u trajanju od 15 
dana s javnom raspravom, koji je i održan krajem listopada. 
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Nakon provedenog javnog uvida s javnom raspravom i korigiranja plana u skladu s 
prihvaćenim primjedbama iznesenim na uvidu i raspravi, te izrade izvješća o provedenoj 
raspravi, izrađen je Nacrt konačnog prijedloga. Krajem godine na isti su zatražena mišljenja 
nadležnih tijela. 
 
Izmjene i dopune UPU-a „Veliko polje“ 
U drugoj polovici 2010. godine Odlukom o izradi Izmjena i dopuna UPU-a „Veliko polje“ 
Gradskog vijeća započela je izrada izmjena navedenog plana, te su zatražena od nadležnih 
tijela dostava podataka, planskih smjernica i prijedloga  za područje koje pokrivaju sukladno 
članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Na temelju dostavljenih mišljenja i 
razloga za izmjenu UPU-a do kraja 2010. godine započela  je izrada nacrta prijedloga plana.  
 
 
FINANCIRANJE GRADA 
Proračun Grada Slavonskog Broda za 2011. godinu 

Proračun Grada Slavonskog Broda  za 2011. godinu planiran je u visini od 186,405.803,00 
kuna. Ukupni planirani prihodi i primici proračuna za 16,8 posto manji su u odnosu na 
planirane prihode za 2010. godinu.  

 
Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun odražavaju 
nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja 
poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.  
Prioriteti u 2011. godini su: početak izgradnje gradskih bazena (20 milijuna),  nastavak 
izgradnje objekata infrastrukture (kanalizacija, vodovod, ceste, staze, javna rasvjeta) u svim 
dijelovima grada (18,3 milijuna), ), zaštita čovjekova okoliša (11,6 milijuna), nastavak skrbi 
za socijalno ugrožene kategorije stanovništva (9,8 milijuna), izgradnja poduzetničke zone 
Bjeliš (9 milijuna kuna), izgradnja kanalizacijskog i vodovodnog sustava kroz IPA projekt EU 
(udio grada 3,9 milijuna),  projekt rekonstrukcije i natkrivanja Gradske tržnice (2 milijuna),  
izrada prostornih planova (1,5 milijun), izgradnja nadstrešnice na Gradskom groblju, potpore 
korisnicima   proračuna  (gradskim  ustanovama, vjerskim   zajednicama,   kulturi,     športu, 
studentima i dr.). 

 
Prilikom izrade prijedloga proračuna nastojali smo u uvjetima vrlo snažne gospodarske krize 
s jedne strane racionalnim planiranjem rashoda ostaviti više prostora za investicije koje će 
dati zamašnjak gospodarstvu, a s druge strane pokazati svojim programima socijalnu 
osjetljivost.  
Bez obzira na štednju, Proračun nije zanemario teškoće koje nažalost pogađaju sve veći broj 
građana. Naknade kućanstvima i građanima stoga su planirane u iznosu od 9,270.000 kuna 
što predstavlja povećanje za 860.000 kuna (10,2 posto) u odnosu na 2010. godinu, a odnose 
se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa: za podmirenje troškova 
stanovanja, novčanu pomoć za umirovljenike, pomoć za nezaposlene, program pomoći 
osobama starije životne dobi, stipendije studentima, novčane donacije za novorođenu djecu i 
drugo.  

 
LOKALNA  SAMOUPRAVA 

Sporazum o prijateljstvu i suradnji s Mestnom občinom Celje u Republici Sloveniji 
Nakon što je u Celju potpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji između  Mestne občine 
Celje i Grada Slavonskog Broda, gradonačelnik Mirko Duspara i župan Mestne občine Celje 
Bojan Šrot su 4. srpnja 2010. godine stavili potpise na tekst sporazuma i u Slavonskom 
Brodu.  
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Sporazum  je znak  snažne političke volje i zalaganja za proširenjem suradnje na obostranu 
korist i učvršćenjem prijateljstava među brojnim gradskim institucijama, udrugama i 
građanima oba grada, što je i konačni cilj.  
 
Izaslanstvo Mestne občine Celje aktivno je sudjelovalo i na tradicionalnoj brodskoj Fišijadi i 
Savskom sajmu ne skrivajući oduševljenje sadržajem ovih originalnih turističko-zabavnih 
priredbi.  
 
 
Kolegij Gradonačelnika 
Gradonačelnik je u promatranom razdoblju održao 15 sjednica sa ukupno 269  točaka 
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,  
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 ustanove. Od ove godine, Grad je provodio objedinjenu 
javnu nabavu, kao središnje tijelo javne nabave, i za trgovačka društva u vlasništvu Grada 
Slavonskog Broda i slično.  
Gradonačelnik je, osim javne nabave, razmatrao mnogobrojne zamolbe i zahtjeve fizičkih i 
pravnih osoba i  rješavao svakodnevne poslove iz nadležnosti Grada u u skladu sa zakonskim 
propisima i statutarnim ovlaštenjima. 
 
Šteta od elementarne nepogode 
Na temelju pristiglih 249 prijava šteta od elementarne nepogode na području Grada 
Slavonskog Broda uzrokovane obilnim oborinama početkom lipnja, Stručno povjerenstvo 
obišlo je  teren i procijenilo štete na građevinskim objektima, infrastrukturi i opremi.   
 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske Gradu Slavonskom Brodu odobrena je pomoć za nastalu 
štetu od poplave prema prijavi  Grada od 12. srpnja 2010. godine. Ukupno prijavljena šteta 
priznata  je  i  potvrđena u  iznosu od 48.037.675,84 kuna te  je  Vlada Republike  Hrvatske  za  
navedenu štetu odobrila pomoć u iznosu od 11.384.010,00 kuna za 249 oštećenika. 
 
Potvrđena  šteta  odnosi  se  na  štetu  na  građevinama  i  poljoprivredi,  a  nije  priznata  šteta  
građanima  na  opremi  koja  je  prijavljena  u  ukupnom  iznosu  od  188.392,20  kn.  Grad  je  
isplatio štetu svih oštećenicima. 
 
 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
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. U 2010. godine za novorođenčad je isplaćeno ukupno 883.000,00 kuna. 
 
Pristupilo se je izradi Vodiča za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda. Nositelj 
aktivnosti bilo je Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda. U suradnji s 
mladim volonterima iz LOB-a snimljeni su svi značajniji objekti u gradu te je priređen 
materijal o stanju pristupačnosti, koji je spreman za tisak. 
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Raspisan je natječaj za  financiranje udruga iz područja kulture, udruga građana, udruga 
proisteklih iz Domovinskog rata te zdravstva i socijalne skrbi koje djeluju na području grada 
Slavonskog Broda. Prihvaćeni projekti sufinancirati će se iz Proračuna Grada Slavonskog 
Broda u 2011. godini. 
 
Na poticaj Grada uz pismo potpore upućeno gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću, Udruga 
„Slap“ koja okuplja djecu oboljelu od malignih oboljenja dobila je na korištenje stan od Grada 
Zagreba. 
 
S ciljem prezentacije rada Dnevnog boravka za starije osobe organizirani su Dani otvorenih 
vrata  od  8.  do  12.  studenoga  2010.  To  je  bila  prilika  da  se  i  predstavi  novi  program  u  
Dnevnom boravku „Vježbajmo zajedno“. Održane su kreativne radionice, predavanja, 
druženje s djecom iz OŠ „Vladimir Nazor“ i  članovima drugih udruga, književne večeri  i  dr.   
http://www.slavonski-
brod.hr/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.PaketiDB.jpgU prigodi 
božićnih i novogodišnjih blagdana Grad Slavonski Brod i ove godine priredio je poklon pakete 
za stare i nemoćne sugrađane koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. 

U studenom 2010. godine u Zagrebu je održano godišnje Savjetovanje koordinatora akcije 
Gradovi i općine – prijatelji djece, na kojem je Gradu Slavonskom Brodu dodijeljena povelja 
za Projekt „Mladi djeci-tinejdžeri u izradi slikovnice za djecu“, uzorno provedenu naj-akciju 
tijekom protekle godine kojom je poboljšan i uljepšan život djece.  
 
Središnji koordinacijski odbor prepoznao je vrijednost Projekta  „Mladi djeci-tinejdžeri u izradi 
slikovnice   za  djecu “ .   Akcija je  zamišljena  kao interaktivnu  suradnju  Gradske knjižnice, 
društva knjižničara  Slavonski Brod,  brodskih osnovnoškolaca,  ilustratora   i  tekstopisaca sa 
ciljem stvaranja „slikovnice za male“. Akcijom su se dvije priče Ivane Brlić Mažuranić „Regoč“ 
i „Ribar Palunko  i  njegova žena“ preoblikovale  u  slikovnice  koje  će  biti  predstavljene  na 
ovogodišnjoj Dječjoj svečanosti U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić. 
 

 

MANIFESTACIJE 
Katarinski sajam 
15. Katarinski sajam, sajam obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva u organizaciji grada 
Slavonskog Broda i pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, 
drugu godinu zaredom održan je u Sportskoj dvorani Vijuš u izvršnoj organizaciji Razvojne 
agencije grada Slavonskog Broda i Poduzetničkog inkubatora Brodin.   
Pred mnoštvom posjetitelja i izlagača, predstavnika Ministarstva gospodarstva, županijske 
gospodarske i obrtničke komore, sajam je otvorio gradonačelnik ističući zadovoljstvo što u 
vrijeme gospodarske krize dok drugi sajmovi u Hrvatskoj stagniraju ili se gase Katarinski 
sajam bilježi odličan odaziv izlagača. Ove godine predstavilo se 215 izlagača iz cijele 
Hrvatske koji su davno prije početka popunili  sve zatvorene i vanjske sajamske prostore.  
Uz bogat izložbeni program u dvoranama i vanjskom prostoru posjetiteljima je ponuđen i  niz 
zanimljivih  popratnih priredbi i bogat kulturno-zabavni program. 
 
 
Božićni sajam 
http://www.slavonski-
brod.hr/mambots/content/multithumb/images/b.640.480.0.0.stories.Bozsajamx.jpgNastavljaju
ći   tradiciju, treću   godinu   zaredom   održan je  3. Božićni  sajam  na Korzu. Na otvaranju  
je  dijeljeno  besplatno kuhano vino sa šalicama za piće s blagdanskom čestitkom i gradskim 
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grbom.  
U drvenim kućicama i štandovima prigodan božićni asortiman izlaže dvadesetak poduzetnika i 
obrtnika. Sajam  je  prilika  da  se  u  vrijeme  darivanja  usprkos krizi i skromnim obiteljskim 
proračunima  izdvoji  pokoja  kuna  za prigodne blagdanske poklone i na taj način izlagačima 
pruži potpora da izdrže i prežive ovu tešku poslovnu godinu.  

 

PRIGODNE AKTIVNOSTI 
Božićni koncert  
Grad Slavonski Brod je zajedno sa ustanovom Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić- 
Mažuranić organizirao prigodni Božićni koncert na kojem su se predstavile renomirane 
gradske glazbene i plesne udruge. U prepunoj dvorani nastupili su brojni članovi  Dječjeg 
zbora Glazbene škole Slavonski Brod pod vodstvom prof. Danijele Božičević, Hrvatsko 
pjevačko društvo „Davor“ pod ravnanjem Danijele Božičević, Brodski tamburaški orkestar pod 
ravnanjem  Damira  Butkovića,  Brodski  harmonikaški  orkestar  „Bela  pl.  Panthy“  pod  
dirigentskom palicom prof. Sanje Nuhanović,  četiri skupine polaznika Studija za moderni  i 
klasični ples „Brodski leptirići“ (koreografija Olga Andrusenko) te uvijek atraktivni plesači  
Sportsko-plesnog kluba„Top dance“.  
 
 
Doček nove 2011. godine 
Novu 2011. godinu više od tri tisuće dobro raspoloženih Brođana dočekalo je prema tradiciji 
na središnjem Trgu Ivane Brlić Mažuranić uz nastup osječkog sastava “Prva liga” , brodsku 
rock skupinu “Adari”, novogodišnji vatromet, valcer i šampanjac. 
 
 
Darivanje učenika prvih razreda osnovnih škola 
Prema već ustaljenoj četverogodišnjoj tradiciji, i na početku ove školske godine  darivani su 
svi učenici prvih razreda osnovnih škola sa kompletnim priborom za nastavu likovne kulture. 
Kompleti za 720 učenika sadrže  sve potrebno za nastavu likovne kulture od 1. do 4. razreda 
osnovnih škola (grafitne olovke, drvene bojice, flomasteri, vodene boje, tempere, paleta, 
kistovi, bijeli glinamol, plastelin, prirodni ugljen, crni tuš, dječje škare, ljepila, gumica, čaša). 
Za nabavku besplatnih pribora prvašićima Grad je uložio 70.000 kuna. 
 

Gradu Slavonskom Brodu drugo mjesto u akciji Zeleni cvijet Hrvatske turističke 
zajednice 
Slavonski Brod osvojio je drugo mjesto u kategoriji gradova kontinentalne Hrvatske s više od 
30.000 stanovnika u ovogodišnjoj akciji ocjenjivanja uređenosti turističkih mjesta „Zeleni 
cvijet“ u sklopu projekta Hrvatske turističke zajednice „Volim Hrvatsku“.   
Nakon što je Grad prošle godine osvojio prvu nagradu u akciji Zeleni cvijet, ovogodišnje 
priznanje dokazuje da smo uistinu među najuređenijim gradovima kontinentalne Hrvatske.  
Priznanje je to svima koji ulažu napore u što ljepši izgled Grada, od gradskih službi i 
turističkih djelatnika, zaposlenika Komunalca i drugih  tvrtki i ustanova pa do brojnih građana 
koji brinu o izgledu svojih okućnica i javnih površina. 
 
 
Zaključak 
Ovim Izvješćem pokušali smo pregledno prikazati i izdvojiti važnije aktivnosti i podatke o 
radu i djelovanju Gradonačelnika u obavljanju izvršne vlasti utvrđene člankom 47. Statuta 
Grada Slavonskog Broda.  



     Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj-prosinac 2010. godine 

                                                                                                                        Stranica 13 

Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik upućuje Gradskom 
vijeću Izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2010. godine na raspravu i 
usvajanje. 
 
           
 

        Gradonačelnik 
Mirko Duspara,dr.med. 

 
 
 
GRADONAČELNIK 
KLASA:022-05/11-01/2 
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U Slavonskom Brodu, 30. ožujka 2011.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


