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UVOD

Tijekom promatranog razdoblja od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2011. godine nastavljene
su negativne posljedice gospodarske i financijske krize, povećava se broj nezaposlenih što
dovodi do značajnog pada prihoda proračuna. Odredbe Proračuna Grada Slavonskog Broda
za  2011.  godinu  kao  temeljnog  financijskog  dokumenta  Grada  prioritet  su   stavile  na
financiranja javnih rashoda i izdataka,  kako bi se u vrijeme otežanih uvjeta financiranja
osiguralo postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i
ravnomjerniji razvoj Grada. Prioriteti u 2011. godini svakako su izgradnja poduzetničke zone
na Bjelišu kao preduvjeta nužnog oporavka gospodarstva i povećanja zaposlenosti, nastavak
izgradnje objekata infrastrukture (kanalizacija, vodovod, ceste, nogostupi,javna rasvjeta, u
svim dijelovima grada), izgradnja kanalizacijskog i vodovodnog sustava kroz IPA projekt,
početak izgradnje gradskih bazena ali i nastavak brige za socijalno ugrožene kategorije
stanovništva i poboljšanje kvalitete života građana kroz razne programe socijalne skrbi,
potpore korisnicima proračuna (Dječji vrtići, Gradska knjižnica, Galerija umjetnina, Institut za
povijest, Kazališno- koncertna dvorana, Matica Hrvatske, vjerske zajednice, šport, studenti i
drugo),  izrada prostornih planova i zaštita čovjekova okoliša.

GRADSKI PROJEKTI

Ø Izgradnja gradskih bazena
Nakon izvršene recenzije projekta gradskih bazena na Vijušu, dana 27. siječnja 2011. godine
izdana je izmjena i dopuna lokacijske dozvole, a 21. veljače 2011. godine izdana je Potvrda
glavnog projekta. Temeljem navedene dokumentacije,  raspisan je  javni natječaj za
izgradnju gradskih bazena, procijenjene vrijednosti 66.000.000,00 kuna. Na temelju pristiglih
ponuda i analize sveukupne natječajne dokumentacije, kao najpovoljniji ponuditelj izabrana
je  ponuda  tvrtke  STRABAG  d.o.o.  iz  Zagreba  u  zajednici  sa  STRABAG  AG,  Austria  s
ponuđenom cijenom od 41.062.082,05 kn, odnosno ukupnom cijenom (s PDV-om) od
50.506.360,82 kn.
Na temelju raspisanog natječaja za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
izgradnji gradskih bazena, izabran je najpovoljniji ponuditelj INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba.
Radovi na izgradnji bazena započeti će 5. rujna 2011. godine.
Gradski bazeni smješteni su između športske dvorane Vijuš i rijeke Save. Kompleks bazena
sastoji se od dva dijela: zatvorenih i otvorenih bazena.Oni su funkcionalno odvojeni, a
oblikovno spojeni, odnosno povezani kontinuitetom svlačionica u prizemlju te tribina i bara
na katu.
Zatvoreni bazeni su organizirani na tri etaže; podrum, prizemlje i akt. U podrumu se nalazi
tehnika bazena i strojarstvo. U prizemlju su smješteni ulazni prostor s trgovinom, uprava,
servisni  prostori  bazena i  bazen za  natjecanje  33x25m.  Na katu  su  bazen za  rasplivavanje
dim 25x12,5m, prosto za djecu s dječjim bazenom, cafe bar s bikini  barom, mala dvorana,
sauna  i  solarij,  teretana  te  prateće  terase.  S  kata  se  pristupa  na  manje  tribine  koje  su
smještene uzduž duže strane bazena za natjecanje i veće tribine koje visinski spajaju oba
bazena.
Otvoreni bazeni sadrže olimpijski bazen 25x50m sa sunčalištima, ulazni prostor, svlačionice
sa sanitarnim propusnicima, te caffe bar na katu s pripadajućom terasom i sanitarijama koje
ujedno služe i za potrebe tribina. Kompleks bazena je projektiran u dvije odvojene cjeline
koje mogu neovisno funkcionirati, ali i spajati se u ljetnim mjesecima.
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Ø Izgradnja komunalne infrastrukture
Temeljem utvrđenog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
godinu, raspisani su javni natječaji za gradnju komunalne infrastrukture na području Grada
Slavonskog Broda.
Temeljem zaključenog ugovora sa tvrtkom Cestar d.o.o. ukupne vrijednosti 4.306.035,70 kn
ugovoreni su radovi izgradnje pješačkih staza, rekonstrukcije i modernizacije nerazvrstanih
cesta.
U promatranom razdoblju izvedeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji cesta na
području grada Slavonskog Broda, kako slijedi:

- Reljkovićeva ulica
- Ulica M. V.Ilirika
- Ulica kraljice Jelene (Badalićeva-Štampareva),
- Ulica E. Kvaternika i pristupna prometnica do zgrade mjesnog odbora
- Ulica V. Lisinskog
- spoj Ulice Krivača I i Ulice Breza
- Ulica R. Boškovića
- Ulica Lj. Jonkea
- područje Pilareva-Gimnazija-Neboder,
- spoj Ulica Milanovićeva – M.J.Zagorka
- Romsko naselje
- Ulice Šumica-Planinarska
- Ulica 22. lipnja 1941.

Izgrađene su pješačke staze u sljedećim ulicama:
- Popovića
- Marinci-Požeška
- Borovska
- S. Martinovića
- Naselje Marsonia
- Zagrebačka ulica (od Primorske do škole)

Nastavljeno je sa radovima na izgradnji vodovodne mreže, te su u promatranom razdoblju
izvršeni radovi u sljedećim ulicama:

- Kažotićeva
- Tržnica
- M. Grkovića
- Kolara IV
- Naselje J. Franka
- Kolara I
- Meštovića
- Don I. Prodana-Maričevićeva
- Krivača I
- Nas. Hrvatskih branitelja

Nastavljeno je i sa radovima na  kanalizacijskoj mreži te su u promatranom razdoblju izvršeni
radovi u sljedećim ulicama:

- Ulica Sv. Lovre
- Ulica P. Radića
- Ulica Vrba
- Diljska ulica

Temeljem zaključenog ugovora sa tvrtkom Bošković d.o.o. ukupne vrijednosti 1.629.957,87
kn ugovoreni su radovi izgradnje javne rasvjete na području grada Slavonskog Broda.
U promatranom razdoblju izgrađena je javna rasvjeta u sljedećim ulicama:
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- V. Došena-odvojak
- Državna cesta D-53
- G. Martića
- Gaj-dio
- Janiševac I-dio
- Janiševac IV
- V. Klaića
- M. Turčinovića
- F. Bulića
- P.Pirkera
- V. Benošića
- Popovića
- P. Radića-odvojak
- Savska-Romsko naselje
- N. Nodila-dio
- Janiševac XI
- Brdska ulica.

Do kraja  srpnja se planira završetak radova u Ulicama V. Došena-J. Franka, Mostarskoj,
Čaplja-Planinarska, Kolara I-IV, Vinogradskoj i Plitvičkoj.

Ø IPA projekt
Dana 29. travnja 2011. godine, u nazočnosti Johannes Hahn, povjerenika Europske komisije
za regionalnu politiku, započeli su radovi na realizaciji IPA projekta.
Projektom vrijednosti 30 milijuna eura, izgradit će se 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 otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja, koji  će imati  kapacitet za 80
tisuća stanovnika.
U promatranom razdoblju izvedeni su sljedeći radovi:
Vodoodvodnja:
Slavonski Brod-Naselje Glogovica – ukupno 3307,00 m profila
Podvinje, Slivovi G-2 i G-3 – 793,08 m profila

   Slivovi F-2 – 420,78 m profila

Ø Izgradnja mosta i pristupnih cesta (V. Došena –V. Vidrića)
Zaključen je ugovor za izgradnju mosta i pristupnih cesta (V. Došena-V. Vidrića) sa
ponuditeljem Vodoprivreda d.d. ukupne vrijednosti 2.502.849,03 kn.
Izgradnjom mosta Mjesni odbor Dr. Ante Starčević  znatno će se bolje prometno povezati sa
središtem i drugim dijelovima grada. Most dužine 28,5 metara namijenjen je za dvosmjerni
promet motornim vozilima, pješački i biciklistički promet. Predviđena širina kolnika iznosi 7
metara, a s obje strane kolnika predviđena je biciklistička i pješačka staza.  Konstrukcija
mosta izvesti će se od prednapetih montažnih nosača s dobetoniranom armirano-betonskom
pločom. Ukupna dužina pristupnih cesta koje će se izgraditi iznosi 499,88 metara.

Ø Izgradnja kružnih tokova na području grada Slavonskog Broda
Projektirana su četiri kružna toka i ishođene potrebne dozvole za izgradnju istih. Zaključen je
ugovor za izgradnju kružnih tokova na području grada Slavonskog Broda sa ponuditeljem
Cestar d.o.o. ukupne vrijednosti 1.399.998,07 kn.
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Ugovoreni  su  kružni  tokovi  na  križanju  Vukovarske  ulice  i  Ulice  Petra  Krešimira  IV,  na
križanju Ulice Josipa Jurja Strossmayera, Ulice Juraja Dobrile i Ulice Frana Supila, na
kruižanju Trga Velike Gospe, Ulice Zlatka Balokovića i Vinogorske ulice, na križanju Ulice P.
Krešimira IV, Ulice sv. Florijana, J.J.Strossmayera i Ivana Gundulića.

Ø Dogradnja školske zgrade i opremanje novih prostorija OŠ Bogoslav Šulek
Grad je zaključio ugovor sa tvrtkom Šprajc THD d.o.o. za dogradnju školske zgrade i
opremanje novih prostorija OŠ Bogoslav Šulek, ukupne vrijednosti 1.719.784,59  kuna.
U predviđenoj dogradnji izvest će se radovi na dogradnji i uređenju četiri učenička prostora
sa kompletnom opremom. Dogradnja će biti s istočne strane već postojećeg južnog krila
škole.

Ø Uređenje grada
Grad  Slavonski  Brod  je  zaključio  ugovor  za  nabavu  novih  pet  dječjih  igrališta  na  području
grada Slavonskog Brod, ukupne vrijednosti 158.055,00 kuna.
Zaključen je i ugovor za nabavu novih elemenata urbanog mobilijara i parkovne opreme, te
su izvršeni i popravci i rekonstrukcija dosadašnjih elemenata. Ukupna vrijednost radova na
nabavi novih i održavanju postojećih elemenata urbanog mobilijara i  parkovne opreme te na
održavanju dječjih vrtića iznosi 253.687,50 kuna.
U pripremi je izrada projektne dokumentacije za uređenje autobusnog ugibališta u
Zagrebačkoj ulici te ugibališta u ulici Bečic.

Ø Grad Brod-Grad iz bajke
Na gradskoj površini pored Strojarskog fakulteta na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić, postavljena
je skulptura Djed Neumijka i Lutonjica Toporko, akademskog kipara Nikole Vrljića.
Nakon Potjeha koji je postavljen na obali rijeke Save, postavljene skulpture su nastavak
ostvarenja projekta Brod Grad-grad iz bajke.

Ø Vanjsko uređenje Spomen parka Đuro Đaković
Prvi dio uređenja Spomen parka Đuro Đaković  u vrijednosti od 299.984,70 kn je u završnoj
fazi. Uređen je sjevero-zapadni dio postojećeg opločenja na način da su skinuti postojeći
slojevi pločica i betona, a postavljeni novi nosivi slojevi te novi opločnjaci. Uređeni su okolni
zidovi sjeverozapadnog trga.

Ø Uređenje prostora u Tvrđavi Brod
Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju drvenog mosta na mjestu nekadašnjeg
mosta (prostor između kapelanovog stana i zgrade gimnazije) te je potrebno ishoditi rješenje
za građenje.

Ø Centar mladih
Uređenje Centra mladih je podijeljeno u nekoliko faza. Završene su dvije faze – uređen je
prostor Internet caffe-a u prizemlju. Preuređen je prostor na katu koji se sastoji od dva
novouređena ureda, pristupnog prostora s hodnikom, stubištem i manjom ostavom, te
prostor multifunkcionalne namjena od pedeset kvadrata. U prizemlju je uređen parter i
napravljena pozornica. Ugrađena je i stolarija s dvorišne strane objekta.

Ø Kazališno-koncertna dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić“
Po provedenom postupku javne nabave zaključen je ugovor za popravak oštećene kupole na
krovištu Kazališno-koncertne dvorane „Ivana Brlić-Mažuranić“, ukupne vrijednosti 393.430,88
kuna te za nabavu  scenske opreme i rezervne dijelove za dvoranu, ukupne vrijednosti
86.990,03 kn.
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Ø Vanjske fitnes sprave
Na radost mnogobrojnih rekreativaca, na cesti prema Poloju pored biciklističke i pješačke,
postavljene su fitnes sprave za vanjsku uporabu.

Ø Gospodarska zona Bjeliš-zapad
Grad Slavonski Brod zaključio je ugovor sa Muzejom Brodskog Posavlja za zaštitna
arheološka istraživanja Gospodarsko-proizvodne zone Bjeliš-zapad, ukupne vrijednosti
364.264,50 kuna. Nakon provedenog istraživanja vrijednih ostataka naselja iz brončanog
doba započeli su radovi na izgradnji infrastrukture na površini od 250.000 četvornih metara,
ukupne  vrijednosti   6.985.528,43  kuna  čime  će  se  stvoriti  uvjeti  za  izgradnju  poslovnih
objekata i razvoj poduzetništva u gradu Slavonskom Brodu.

Ø Uređenje dječjeg odmarališta u Starom Gradu
Kako  bi  brodski  mališani  i  ove  godine  uživali  u  morskim  radostima,  Grad  je  uložio  oko
380.000,00 kuna u uređenje Odmarališta u Starom Gradu na otoku Hvaru.
Prošle godine, odmah po preuzimanju odmarališta, kompletno je obnovljena kuhinja i četiri
grupacije zajedničkih sanitarnih čvorova, obijena dotrajala žbuka i rekonstruirana električna,
vodovodna, plinska i odvodna instalacija, sanirani solarni kolektori koji odmaralište
opskrbljuju toplom vodom te su oličene sobe.
U promatranom razdoblju, navedenim ulaganjima, bitno su se poboljšali uvjeti u odmaralištu.
Naime, formirano je još pet sanitarnih čvorova, u potpunosti su renovirane spavaonice (novi
madraci, zamijenjeni ormari, postavljeni noćni ormarići i tepisi).
Organizator ljetovanja u Dječjem odmaralištu bio je Brod-Turist.
Ljetovanje je organizirano u 5 smjena, a ljetovalo je ukupno 357 djece iz Slavonskog Broda,
Donjih Andrijevaca, Garčina, Slavonskog Šamca, Oprisavaca, Nove Kapela, Nove Gradiške i
Osijeka.  Grad  je  snosio  troškove  za  30  djece  temeljem  Odluke  o  socijalnoj  skrbi  i  11
nagrađenih učenika koju su predložile osnovne škole. Djeca su bila podijeljena u skupine
koje su vodili učitelji uz cjelodnevnu skrb. Za djecu neplivače organizirana je obuka plivanja.
Svaka smjena imala je medicinsku sestru/tehničara koji su brinuli o zdravstvenom stanju
djece. U večernjim satima u krugu Odmarališta pod vodstvom animatora bio je organiziran
zabavni program. Ove godine po prvi put animatori su bili studenti Učiteljskog fakulteta-
dislociranog studija u Slavonskom Brodu, kojima je ova aktivnost bila priznata kao
studentska praksa.

Ø Uređenje odmarališta na Korčuli
Ove godine brođani su pokazali veliki interes za gradsko odmaralište na otoku Korčuli. Grad
Slavonski  Brod  omogućio   je  građanima  za  1.000,00  kuna  provesti  12  prekrasnih  dana  na
moru, a organiziran je i autobusni prijevoz kako bi se ljetovanje omogućilo što većem broju
sugrađana.
Iako je smještaj prilično skroman, Grad je započeo sa rekonstrukcijom odmarališta. Tako je
ove godine u funkciju stavljeno 35 kućica, nabavljen je određeni broj novih madraca, stolice i
stolovi, hladnjaci te je rekonstruiran još jedan zajednički  sanitarni čvor s tuševima. Zbog
zainteresiranosti  građama  za  ljetovanje,  dodana  je  i  predsmjena,  te  je  tako  u  lipnju  u
odmaralištu ljetovalo četrdesetak brodskih umirovljenika po promotivnoj cijeni uz organizirani
prijevoz.
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Ø Izgradnja garaže za vatrogasna vozila JVP
Po provedenom postupku javne nabave zaključen je ugovor za izgradnju garaže za
vatrogasna  vozila  za  potrebe   Javne  vatrogasne  postrojbe  ukupne  vrijednosti  480.203,07
kuna.

Ø Prijava na natječaj za zakup Poloja
Hrvatske vode su u svibnju objavile javni natječaj za davanje u zakup zemljišta kč.br. 4875/1
u pravnom statusu javnog vodnog dobra, koje u naravi predstavlja ŠRC Poloj.
Sukladno objavljenom natječaju, upućeno je Hrvatskim vodama pismo namjere i ponuda za
zakup kč.br. 4875/1 koje u naravi predstavlja ŠRC Poloj, radi uređenja sportsko-rekreativnih
terena za potrebe riječnog kupališta za razdoblje od 2011. do 2041. godine. kako slijedi:
Grad je Hrvatskim vodama za zakup ŠRC Poloja dostavio ponudu sljedećeg sadržaja:

1. dio kč.br.4875/1, upisane u zk.ul. br. 11437 k.o. Slavonski Brod,namjene:
parkiralište ukupne površine 550m2, po cijeni zakupnine od 1.650,00
kuna/godišnje,

2. dio kč.br.4875/1, upisane u zk.ul. br. 11437 k.o. Slavonski Brod, namjene: sport i
rekreacija ukupne površine 102.600 m2, po cijeni zakupnine od 20.520,00
kuna/godišnje,

3. dio kč.br.4875/1, upisane u zk.ul. br. 11437 k.o. Slavonski Brod, namjena: usluga
organiziranja popratnih sadržaja na riječnoj plaži, ukupne površine 300m2, po cijeni
zakupa od 2.400,00 kuna/godišnje,

4. dio kč.br. 4875/1, upisane u zk.ul. 11437 k.o. Slavonski Brod, namjene: sport i
rekreacija ukupne površine 100.010 m2, po cijeni zakupnine od 20.020,00
kuna/godišnje.

Očekuje se dobivanje suglasnosti za upravljanje ŠRC Poloj.

LOKALNA SAMOUPRAVA
Ø Kolegij Gradonačelnika

U promatranom razdoblju održano je 15 sjednica Kolegija na kojem su Gradonačelnik i
članovi Kolegija razmotrili 278 točaka iz nadležnosti izvršne vlasti.
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 .
Gradonačelnik je razmatrao mnogobrojne zamolbe i zahtjeve fizičkih i pravnih osoba i
rješavao svakodnevne poslove iz nadležnosti Grada u  skladu sa zakonskim propisima i
statutarnim ovlaštenjima.
Svakako treba izdvojiti sveobuhvatan posao javne nabave za potrebe Grada Slavonskog
Broda i korisnika Riznice, odnosno ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, a novina
je ove godine princip objedinjene javne nabave i za trgovačka društva u vlasništvu Grada, te
je tako Grad Slavonski Brod u promatranom razdoblju kao središnje tijelo za javnu nabavu
proveo sve potrebne postupke javne nabave i bitno racionalizirao troškove nabave.
Izdvojit ćemo sljedeće značajnije postupke javne nabave za nabavu roba i usluga za potrebe
Grada i korisnika Riznice:
Za nabavu prehrambenih  roba za  potrebe školskih  kuhinja,  dječjih  vrtića i  Gradske uprave
sklopljen ugovor sa ponuditeljem Slatka tajna iz Slobodnice, ukupne vrijednosti 673.868,96
kn.
Za  nabavu  voća  i  povrća  za  potrebe  vrtića  i  OŠ  Milan  Amruš  sklopljen  je  ugovor  sa
ponuditeljem Trgovački centar Brod d.o.o. ukupne vrijednosti 335.095,05 kn
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Za nabavu napitaka sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Slatka tajna d.o.o. ukupne
vrijednosti 226.464,17 kn.
Za nabavu svježeg mesa i mesnih prerađevina sklopljeni ugovori sa ponuditeljem PIK
Vrbovec d.d ukupne vrijednosti 384.172,05 kn i Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. ukupne vrijednosti
101.652,12 kn.
Za nabavu pekarskih proizvoda sklopljen je ugovor sa Zajednicom ponuditelja Pekarski obrt
Mrvica, Manuel i Pekarskom radnjom Tihomir Marijić ukupne vrijednosti 1.225.137,21 kn.
Za nabavu mliječnih proizvoda sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Dukat d.d. ukupne
vrijednosti 460.586,44 kn.
Za nabavu sredstava za čišćenje i toaletnih potrepština sklopljen je ugovor sa ponuditeljem
Kožul d.o.o. ukupne vrijednosti 242.262,13 kn.

Ø Prijateljska suradnja sa Mestnom občinom Celje
Grad Slavonski Brod nagradio je  42 iznimno uspješna učenika gradskih osnovnih škola
putovanjem u prijateljski grad Celje. Tijekom četverodnevnog  nagradnog  boravka u Celju,
učenici su upoznali kulturne znamenitosti i vršnjake iz Celja, organizirani su im zanimljivi izleti
i škola skijanja budući su bili smješteni u poznatom izletištu i skijalištu “Celjska koča”. Grad
Slavonski Brod snosio je troškove prijevoza i osiguranja za sve nagrađene učenike i njihove
voditelje dok je Mestna občina Celje financira smještaj, prehranu i programe tijekom boravka
u Celju. Ovim zajedničkim projektom dva grada konkretno pokazuju kakve  koristi Sporazum
o prijateljstvu donosi građanima oba grada.

Početak kulturne suradnje započeo je koncertom Brodskog tamburaškog orkestra u Celju,
prvim inozemnim gostovanjem prije nekoliko godina osnovanog orkestra čiji su brojni
tamburaši u programu Hrvatske tamburaške rapsodije kao članovi najvećeg tamburaškog
orkestra na svijetu već nastupali u Beču i Budimpešti. Suradnja se nastavila gostovanjem
celjskog Orkestra Akord u Slavonskom Brodu koji se predstavio odabranim skladbama iz
bogatog repertoara starogradskog, zabavnog i klasičnog izričaja.

Ø 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 od
Povjerenstva za pipremu Odluke o zonama sanitarne zaštite izvoršita Brodsko posavske
županije, koji su više puta uputili elaborat na doradu kroz dostavljene primjedbe.
U tijeku je izrada prijedloga izmjena i dopuna PPUG-a i izmjena i dopuna GUP-a grada
Slavonski Brod za javnu raspravu, u koji se unose dobiveni podaci iz Elaborata sanacije
Naselja Katarina Kotromanić i Studije klizišta područja Brodskog brda, te koji se usklađuje sa
važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i važećim Prostornim planom županije.

UPU “Povijesna urbanistička cjelina grada s gradskom Tvrđavom”
Nakon ishođenja mišljenja nadležnih tijela sukladno čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji, Gradonačelnik je utvrdio Konačni prijedlog plana, te je u veljači 2011. godine na 14.
sjednici Gradskog vijeća donešen UPU “Povijesna urbanistička cjelina grada s gradskom
Tvrđavom”.

Izmjene i dopune PUP-a „Franjo Sertić, a sada Andrija Hebrang“
Nakon izrade izvješća o javnoj raspravi i izrade Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna
PUP-a, na isti su ishođena mišljenja nadležnih tijela sukladno čl. 94. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji. Na temelju dostavljenih mišljenja korigiran je Nacrt konačnog prijedloga,
te ga je Gradonačelnik utvrdio kao Konačni prijedlog plana. U travnju 2011. godine na 15.
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sjednici Gradskog vijeća donešene su Izmjene i dopune PUP-a  „Franjo Sertić, a sada Andrija
Hebrang“ uz ugrađeni amandman svih vijećnika vezano za Blok 10.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI
U svibanjskom natječajnom roku za upis djece u „Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić" za peda-
gošku godinu 2011./2012. zaprimljeno je ukupno 229 zahtjeva od kojih su svi uspješno
riješeni zahvaljujući prošlogodišnjem otvaranju novog vrtića Hlapić u Naselju Andrija He-
brang.
U novoj pedagoškoj godini koja počinje 1. rujna 2011. godine u ustanovi Dječji vrtić Ivana
Brlić Mažuranić, koja obuhvaća ukupno osam vrtića u Slavonskom Brodu i jedan u Oriovcu,
boravit će i biti obuhvaćeno programom kvalitetnog predškolskog odgoja ukupno 1001
dijete.
Grad Slavonski Brod od ove godine, sukladno planiranim proračunskim sredstvima,
sufinancira primarni program u Dječjem vrtiću  „Lira“  u mjesečnim obrocima u iznosu od
20.000,00 kn, odnosno sufinancira razliku do ekonomske cijene vrtića u iznosu od 350,00
kuna.
Temeljem  objavljenog  natječaja  i  prijavljenih  kandidata,  Grad  Slavonski  Brod  će  u
akademskoj 2010./2011. godini stipendirati novih 20 studenata- 14 prema kriteriju
uspješnosti i 6 prema socijalnom kriteriju.

Ø Jednokratna pomoć umirovljenicima
Umirovljenici s prebivalištem na području grada Slavonskog Broda koji primaju mirovine u
iznosu  do  1.000  kuna  pozvani  su  da  podnesu  zahtjev  za  isplatu  jednokratne  pomoć do  4.
travnja 2011. godine.
Zaprimljeno  je  ukupno  261  zahtjev  za  ovu  vrstu  pomoći,  a  isplaćeno  je  ukupno  90.600,00
kuna. Umirovljenicima koji ostvaruju mirovinu do 500,00 kuna mjesečno, isplaćena je pomoć
u iznosu od 600,00 kuna, a umirovljenicima koji ostvaruju mirovinu u iznosu od 501,00 do
1.000,00 kuna isplaćena je pomoć u iznosu od 300,00 kuna.

Ø Jednokratna pomoć nezaposlenima
Sredstva planirana  na ovoj poziciji namijenjena su za pomoć osobama koje su ostale
bez zaposlenja, uz uvjet da su prije otkaza bile zaposlene na neodređeno vrijeme i u
kontinuitetu radile najmanje 2 godine. Pomoć je isplaćivana u iznosu od 1.000 kuna,
a isplaćene su 142 pomoći.

Ø Jednokratna pomoć za novorođenčad

Naknada  roditeljima  novorođene  djece  isplaćivala  se  u  iznosu  od  1.500,00  kuna.  U
promatranom razdoblju isplaćeno je 233 jednokratnih pomoći za novorođenčad.

Ø Udruge iz područja kulture
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda za 2011.
godinu, a za koje programe se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda,
pristigao  je  101  prijedlog  za  sufinanciranje  projekata  udruga  iz  područja  kulture.  Za
Programe u kulturi Grad Slavonski Brod je u Proračunu za 2011. godinu izdvojio 500.000,00
kuna.
Kulturno vijeće Grada Slavonskog Broda je, sukladno uvjetima iz Poziva za predlaganje
programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda za 2011. godinu i odredbama
Odluke o kriterijima za utvrđivanje programa i osiguranja sredstava za financiranje javnih
potreba  u  kulturi  Grada  Slavonskog  Broda,  predložilo  je  sufinanciranje  42  Programa.
Temeljem prijedloga Kulturnog vijeća potpisani su ugovori s udrugama iz područja kulture.
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Ø Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi
Na Natječaj za financiranje udruga građana iz zdravstva i socijalne skrbi koje djeluju na
području grada prijavilo se 29 udruga, s 38 projekata. Povjerenstvo za odabir
programa/projekata koji su od interesa za grad Slavonski Brod početkom 2011. razmotrilo je
i analiziralo pristigle programe, te je prihvaćeno 33 projekta i potpisani su ugovori s
udrugama. Prednost pri sufinanciranju imale su udruge koje svojim radom podižu kvalitetu
pomoći, resocijalizaciju i integraciju za osobe s invaliditetom (gluhe osobe, slijepe
osobe,mentalno retardirane osobe, osobe s tjelesnom invalidnošću)

Ø Udruge proistekle iz Domovinskog rata
Temeljem provedenog Natječaja za financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata i
analize Povjerenstva potpisani su ugovori s 11 udruga iz Domovinskog rata. Sufinanciraju se
projekti koji se odnose na pružanje pravne i psihosocijalne pomoći, obilježavanje obljetnica,
poticanje osposobljavanja i usavršavanja članova, te redovitu djelatnost udruga.

Ø Udruge građana
Na Natječaj  za  financiranje  udruga građana koje  djeluju  na području  grada prijavilo  se  27
udruga,  s  33  projekata.  Povjerenstvo  je  analiziralo  pristigle  programe,  te  je  prihvaćeno  20
projekta i potpisani su ugovori s 19 udruga. Sufinanciraju se programi udruga koje rade s
mladima i za mlade, udruge koje skrbe o starijim osobama, udruge nacionalnih manjina.

MANIFESTACIJE
Ø Dječje pokladne svečanosti

U suradnji s Folklornim ansamblom Broda i Dječjim kazalištem Ivana Brlić Mažuranić, dana 6.
ožujka 2011. održana su već 15. godinu za redom tradicionalne Dječje pokladne svečanosti s
povorkom djece ulicama grada. U programu svečanosti-povorci sudjelovali su predškolci i
osnovci brodskih vrtića, škola i udruga građana iz područja kulture.

Vesela  dječja  povorka  s  više  od  1300  sudionika,  predvođena  Mažoretkinjama  i  Limenom
glazbom Željezničar, okupila se kod stadiona NK Marsonia, te su svi zajedno prošli Vrazovom,
Strossmayerovom  i  Ulicom  Petra  Krešimira  IV  prema  Trgu  Ivane  Brlić Mažuranić gdje  je
upriličen prigodni program, a zatim osuda i spaljivanje princa karnevala. Princa karnevala su
ove godine izradili učenici OŠ Milan Amruš, a osudu osmislili učenici OŠ Vladimir Nazor.

Ø Dan grada
U povodu obilježavanja Dana grad i blagdana njegova sveca zaštitnika sv. Ivana Nepomuka
u suradnji s udrugama, ustanovama i institucijama organizirano je niz programa za naše
sugrađane - izložbe, kazališne predstave, športski turniri, predstavljanje knjiga, moto susret.
Organiziran je Flamma fest- festival vatrometa  i koncerti, Ivanjske svečanosti i paljenje
krijesa, Dan maturanata i druge aktivnosti.
U  okviru  Dana  Grada  i  ove  godine  održani  su  8.  Mega  Bikers  susreti  od  6.  do  8.  svibnja
2011.godine.

Ø „U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić“
Manifestacija posvećena imenu i djelu hrvatske spisateljice Ivane Brlić Mažuranić, koja je
najveći dio života provela u Slavonskom Brodu i u njemu napisala «Priče iz davnina» i
«Čudnovate zgode šegrta Hlapića» iz godine u godinu obogaćuje se dječji svijet različitim
poticajima stvaralaštva i čuva bogata brodska književna i kulturno-povijesna baština.
Tijekom Dječje manifestacije održani su programi kazališne, likovne, novinarske/tisak, radio,
video, fotografska i kreativne radionice, igraonice za predškolce, glazbene slušaonice, susreti
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s književnicima i promocije knjiga i slikovnica za djecu, izložbe, kazališne predstave, ulični
festival likova iz bajki.
Tema ovogodišnjih programa «Svijeta bajki…» bila je pripovijetka «Kako je Potjeh tražio
istinu»
Nositelji programa bile su gradske institucije i udruge iz kulture: Gradska knjižnica, Galerija
umjetnina grada Broda, Kazališno-koncertna dvorana, Ogranak matice hrvatske, Učiteljski
fakultet u Osijeku- Dislocirani studij u Slavonskom Brodu, Dječji vrtići, Zajednica tehničke
kulture, Turistička zajednica grada i Glazbena škola Slavonski Brod zajedno s Upravnim
odjelom za društvene djelatnosti koji je koordinirao svim aktivnostima.
Programi tradicionalnih dječjih svečanosti «U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić», održali su
se od 16. do 21.  travnja, a svojim sudjelovanjem popratilo ih je preko 12 000 djece i mladih.
Uz  djecu  brodskih  dječjih  vrtića,  učenike  osnovnih  škola  s  područja  grada  i  županije,
Slavonski Brod su posjetile brojne učeničke ekskurzije osnovnih škola s područja Hrvatske,
posebni gosti bili su učitelji i djeca prijateljskog grada Celja.
Dječja manifestacija je medijski praćena na državnoj i lokalnoj razini (Dobro jutro Hrvatska,
Hrvatska danas, Županijska panorama, Hrvatski radio, Radio Brod, Otvoreni radio, Radio
Slavonija, Večernji list, Vjesnik, Jutarnji list, Glas Slavonije, Posavska Hrvatska).

Ø Flora Fest
Kao  i  prijašnjih  godina,  i  ovogodišnji  4.  Flora  Fest  oživio  je  i  uljepšao  Tvrđavu  Brod.  Uz
mnogobrojne izlagače, za Grad, a posebno za Tvrđavu je najznačajnija tradicija gostovanja
komunalnih tvrtki koje su i ove godine darivale uređene maštovite cvjetne gredice. Na ovaj
način uređeno je 32 cvjetne gredice.

PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI
Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda bio je  domaćin susreta predsjednika Republike
Hrvatske prof.dr.sc. Ive Josipovića i predsjednika entiteta Republike Srpske, BiH, gospodina
Milorada Dodika.
Tema susreta bile su mogućnosti prekogranične suradnje i problemi onečišćenja zraka u
Gradu Slavonskom Brodu zbog rada Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, kao i o poboljšanju
uvjeta održivog povratka izbjeglih Hrvata na prostore entiteta Republike Srpske.
Susretu su prisustvovali predstavnici mnogobrojnih udruga prognanih, izbjeglih i povratnika
Bosanske  posavine  koji  ističu  da  očekuju  konkretne  mjere  i  od  Republike  Hrvatske  i  od
entiteta Republike Srpske, a u cilju ostvarenja normalnih životnih uvjeta.
Susret je završio polaganjem vijenaca kod spomenika „Djevojčica“, gdje su predsjednici i
Gradonačelnik odali spomen djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Slavonskom Brodu.

U radnom posjetu Gradu Slavonskom Brodu bio je i veleposlanik SAD-a u Republici Hrvatskoj
James B. Foley i drugi tajnik veleposlanstva Derek Westfall . Goste je primio gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med. sa suradnicima. U razgovoru su veleposlanik SAD-a i gradonačelnik
izrazili zadovoljstvo susretom i obostranu želju da se suradnja, prije svega gospodarska,
podigne na što višu razinu. Posebno je istaknut problem onečišćenja zraka od strane
Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu te stanje gospodarstva u našem gradu.
Grad je posjetilo i izaslanstvo Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj i BiH predvođeno Brianom
Manningom. Tema sastanka bila je aktualna gospodarska situacija u gradu i regiji,
mogućnosti suradnje sa susjednim Bosanskim Brodom, koristi Grada od predpristupnih
fondova EU i raspoloženje građana oko pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
Poslije otvorene razmjene mišljenja o ovim aktualnim temama treći tajnik Veleposlanstva
SAD-a u RH Manning ponudio je pomoć u povezivanju sa zainteresiranim gradovima i
partnerima iz SAD-u i iskoristio priliku za kratko razgledavanje barokne Tvrđave.
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Grad Slavonski Brod posjetio je Johannes Hahn, povjerenik Europske komisije za regionalnu
politiku, koji je prisustvovao otvorenju projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem
za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda“.

U posjetu Gradu Slavonskom Brodu bio je i ministar gospodin Tomislav Karamarko sa
suradnicima, a tema radnog sastanka bilo je stanje sigurnosti u gradu.

Na prijedlog Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskog sabora, Hrvatsko -
francuske međuparlamentarne skupine prijateljstva, Grad je posjetilo  Izaslanstvo
Francusko - hrvatske međuparlamentarne skupine prijateljstva u Senatu Parlamenta
Republike Francuske predvođeno predsjednicom gospođom Michele Andre. Svrha njihova
posjeta Republici Hrvatskoj je vrlo konkretna: jačanje gospodarske suradnje između
Francuske i Hrvatske te uspostavljanje novih poslovnih kontakata i projekata. Posebna
pozornost poklanja se suradnji na lokalnoj i regionalnoj razini s naglaskom na gospodarske
veze između hrvatskih i francuskih regija te hrvatskih i francuskih tvrtki koje u tim regijama
posluju. U vremenu od 12. do 14. travnja Izaslanstvo je u posjeti Slavoniji.

Na poziv Ureda za europske integracije Zemaljske vlade Štajerske - Republike Austrije,
gradonačelnik  i  suradnici  bili  su  u  radnom  i  prijateljskom  posjetu  Južnoj  Štajerskoj.
Tijekom dvodnevnog boravka u Austriji, 3. i 4. svibnja, susreli su se s gradonačelnikom
Grada Klocha gosp. Josefom Douponeom, gradonačelnikom Grada Halbenreina gosp.
Ditmarom Tschikela, gradonačelnikom Grada Badradkersburga gosp. Josefom Sommerom i
visokim predstavnicima Grada Graza, glavnog grada J. Štajerske. Gradonačelnici i njihovi
suradnici razmijenili su iskustva u vođenju gradova i izrazili želju za budućom suradnjom.
Predstavnici Grada Slavonskog Broda su tijekom boravka u Južnoj Štajerskoj imali svesrdnu
pomoć dr. Nikolausa Hermanna, počasnog konzula Republike Hrvatske u Grazu.

Ø Priznanje za najotvoreniji i najtransparentniji proračun
Grad Slavonski Brod ima najotvoreniji i najtransparentniji proračun među 33 hrvatska grada.
Rezultat  je  to  istraživanja  Instituta  za  javne  financije   „Indeks  otvorenosti  proračuna  33
hrvatska  grada“  prema  kojima  se  od  33  najveća  grada  na  prvom  mjestu  s  indeksom
transparentnosti 82,4 nalazi Grad Slavonski Brod.
Tijekom 2010. godine Institut je mjerio transparentnost proračuna 33 hrvatska grada
ispitujući kvalitetu informacija u gradskim proračunima te istražujući otvorenost gradskih
proračunskih procesa javnosti. Indeks otvorenosti gradskih proračuna prosječno iznosi 65,
što znači da su gradovi pružali 65% očekivane transparentnosti (kvalitete informacija u
proračunskim dokumentima i otvorenosti gradskih proračunskog procesa javnosti).
Najbolji rezultat postigao je Slavonski Brod (82,4), a najlošiji Šibenik (44,9).
Ovo laskavo stručno priznanje plod je dugogodišnjeg kontinuiranog zalaganja gradske
uprave Slavonskog Broda u otvorenosti prema građanima i cjelokupnoj javnosti. Do tog cilja
grad Slavonski Brod proveo je niz projekata, poput „sjednice bez papira“ i objavljivanja
sjednica poglavarstva i kolegija na Internet stranicama, na službenim web-stranicama
objavljuju se gradski proračuni i njihovo izvršenje, na javnim informacijskim kioscima putem
interneta omogućen je pristup svim servisnim informacijama, izravno se radijski prenose
sjednice Gradskih vijeća, Grad periodično izdaje vlastiti informativni „Glasnik grada
Slavonskog Broda“ s  iscrpnim informacijama o proračunu i njegovu izvršenju koji se
distribuira svakom domaćinstvu, gradonačelnik svakog tjedna u izravnoj radio emisiji
odgovara na sva pitanja građana, uvedena je Digitalna pisarnica koja građanima omogućava
izravan pristup informacijama, interaktivni „Servis 48 sati“ rješava sve upite građana
elektronskim putem, uvedena je „Gradska blagajna", objedinjena javna nabava i mogućnost
da se kroz smanjenje troškova umanji cijena  usluga dječjih vrtića.
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Zaključak
Ovim Izvješćem pokušali smo pregledno prikazati i izdvojiti važnije aktivnosti i podatke o
radu i djelovanju Gradonačelnika u obavljanju izvršne vlasti utvrđene člankom 47. Statuta
Grada Slavonskog Broda.
Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik upućuje Gradskom
vijeću Izvješće o radu za razdoblje od siječanj-lipanj 2011. godine na raspravu i usvajanje.

        Gradonačelnik
                                                                                               Mirko Duspara,dr.med.

GRADONAČELNIK
KLASA:022-05/11-01/3
URBROJ:2178/01-07-11-1
U Slavonskom Brodu, 1. rujna 2011.


