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GRADSKO VIJEĆE 
KLASA:  021-01/17-01/19 
URBROJ: 2178/01-07-17-4 
Slavonski Brod, 14. srpnja 2017.  
 

Z A P I S N I K  
o radu 3. sjednice Gradskog vijeća  

Grada Slavonskog Broda 
održane 14. srpnja 2017. godine  

 
Sjednica Gradskog vijeća održana je u zgradi Gradske uprave u Tvrđavi Brod, Vukovarska 1, Slavonski 
Brod, 14. srpnja 2017. godine u 9.00 sati. 

 
Sjednicu Gradskog vijeća sazvao je Stribor Valenta, predsjednik Gradskog vijeća Grada Slavonskog 
Broda  
 
Nakon prozivanja vijećnika od strane Kristine Radić, više stručne suradnice Upravnog odjela za lokalnu 
samoupravu, predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 21 vijećnik, a 
tijekom sjednice 23 vijećnika, odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka. 
 
Zapisnik na sjednici vodila je Svjetlana Dudrak, administrativna referentica Gradske uprave. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je i rukovodio sjednicom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda.  
 
Nazočni vijećnici:  
Davor Gruber, Mario Rubil, Maja Jarić, Stanislav Sorić, Romana Mišić, Ivan Katušić, Zoran Senjak, 
Vatroslav Stojanović, Andrija Marić, Ana Pitlović, Anto Ilić, Vlado Prskalo, Boro Grubišić, Ilijana Vrbat 
Pejić, Sanda Livia Maduna, Lidija Blažević, Ante Cvitković, Anita Holub, Roberto Lujić, Emina Berbić 
Kolar, Stribor Valenta, Slavica Lemaić i Karmen Dizdar Grgurević. 
 
Nije nazočna vijećnica:  
Josip Samardžić, Ljubica Maksimčuk 
 
Ostali nazočni:  
Mirko Duspara, gradonačelnik, Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika, Tea Tomas, zamjenica 
gradonačelnika, Mario Vučinić, predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Davor 
Rogić, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Kristina Radić, viša stručna suradnica 
Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Ankica Majetić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 
Damir Klaić, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zdravko 
Milošević, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, Dubravka Marković, 
pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Ksenija Knežević, pročelnica Upravnog odjela za 
financije i računovodstvo, Snježana Štivić, voditeljica Ureda za unutarnju reviziju, Zorana Butorac, 
ravnateljica Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić, Darija Mataić Agičić, pomoćnica ravnatelja 
Gradske knjižnice Slavonski Brod, Damir Rukavina, ravnatelj Ustanove za gospodarenje športskim 
objektima u vlasništvu Grada, Branimir Pešut, ravnatelj  Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda, 
Hrvoje Špicer, ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić, Stanko Andrić, predstojnik  
Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Ivan Vuleta, 
zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, Biljana Lončarić, direktorica 
Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda te novinari.   
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sukladno članku 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Slavonskog Broda osnovani klubovi vijećnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda kako slijedi: 
- Klub vijećnika SDP-a – predsjednik Kluba – vijećnik Roberto Lujić 
- Klub vijećnika Duspara Mirko – Nezavisna lista – predsjednik Kluba – vijećnik Mario Rubil 
- Klub vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU – predsjednica Kluba – vijećnica Anita Holub 
Moli klubove vijećnika koji nisu dostavili pravila rada kluba vijećnika da ih u pisanom obliku dostave 
Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu. 
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• Usvajanje Zapisnika o radu 2. sjednice Gradskog vijeća održane 28. lipnja   2017. 
godine  

 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da su uz poziv na sjednicu dobili Zapisnik o radu 2. 
sjednice Gradskog vijeća, održane 28. lipnja 2017. godine te upitao imaju li primjedaba. 
Kako nije bilo primjedbi, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje Zapisnika o radu 
2. sjednice Gradskog vijeća održane 28. lipnja 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 22 glasa "za", prihvaćen Zapisnik o radu 2. sjednice 
Gradskog vijeća. 
 
• Usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Gradskog vijeća  
  
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike s prijedlogom dnevnog reda 3. sjednice Gradskog 
vijeća koji su vijećnici dobili uz poziv te s prijedlogom dopuna dnevnog reda dogovoren na Koordinaciji 
Gradskog vijeća kako slijedi: 

TOČKA 2. - Kadrovska pitanja 
i. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za odabir studenta 

TOČKA 14. 
• Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 

4262/2 k.o. Slavonski Brod 
TOČKA 15. 
a. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh" 

(Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/17. I 2/17.) 
b. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh" 

 
Upitao je vijećnike ima li daljnjih prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ, HSP, HDSSB i SU, istakla je: "Moram iskazati 
neslaganje našega Kluba s dopunom u posljednjem trenutku. Naime, sporna je točka navedena pod 
rednim brojem 14. - Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 
oznake k.č.br. 4262/2 k.o. Slavonski Brod. S obzirom da se radi o gospodarenju gradskom česticom 
smatram da nije pristojno, u demokratskom duhu, pa čak niti ozbiljno, dostaviti ove materijale ostalim 
vijećnicima pet minuta prije početka same sjednice. S toga će Klub vijećnika biti protiv ovakvog 
dnevnog reda."  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "U svezi 14. točke dnevnog reda - 
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4262/2 
k.o. Slavonski Brod također ćemo biti protiv, jer tražimo da se u Gradskom vijeću prvo održi 
prezentacija rekonstrukcije i izgradnje stadiona NK Marsonia, budući da ne znamo kako će on izgledati, 
nisu nam poznati nikakvi podaci o kapacitetu stadiona, studiji isplativosti, broju parkirališnih mjesta i 
ostalog, a upravo je ova točka dnevnog reda vezana za rekonstrukciju, odnosno proširenje stadiona NK 
Marsonia. Stoga predlažem da se prije donošenja ove Odluke održi prezentacija u Gradskom vijeću na 
temu rekonstrukcije i izgradnje stadiona NK Marsonia. Biti ćemo protiv." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni, naveo je: "Gospodine predsjedniče Gradskog vijeća suglasan sam 
s iznesenim od strane vijećnica Anite Holub i Slavice Lemaić, ali me zanima nešto drugo. Naime, u 
službenom potpisu predloženog dnevnog reda za današnju sjednicu Vaše je ime i prezime s oznakom 
dipl.iur., pa me zanima, kako nisam znao da ste to postali, na kojem sveučilištu ste diplomirali i ako nije 
u Republici Hrvatskoj, je li Vaša diploma nostrificirana?" 
 
Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je kako se vijećnik odmaknuo od teme, utvrđivanja dnevnog 
reda današnje sjednice kada se sada takvo pitanje ne može postavljati. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, bez da je dobio riječ navodi kako nije legalna sjednica, 
ako nije legalni potpis… 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upozorava vijećnika da ne upada u riječ. 
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Kako nije bilo daljnjih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća dao je 
na glasovanje usvajanje prijedloga da se dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog 
Broda dopuni s predloženim točkama: 

TOČKA 2. - Kadrovska pitanja 
j. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za odabir studenta 

TOČKA 14. 
• Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 

4262/2 k.o. Slavonski Brod 
TOČKA 15. 
c. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh" 

(Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/17. I 2/17.) 
d. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh" 

Po provedenom glasovanju konstatirao je da je s 13 glasova "za" i 9 glasova "protiv", prijedlog 
prihvaćen.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga dnevnog reda 3. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda zajedno s prihvaćenim dopunama. 
Po provedenom glasovanju konstatirao je da je s 13 glasova "za", 8 glasova "protiv" i 1 glasom 
"suzdržan", prihvaćen sljedeći 
  

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualno prijepodne 
2. Kadrovska pitanja 

a. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 
b. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za financije i proračun 
c. Prijedlog Odluke o izboru odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo 
d. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti 
e. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
f. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana 
g. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu 
h. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
i. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za odabir studenta 

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće  ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u 2016. 
godini 

− Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić 
− Gradska knjižnica Slavonski Brod 
− Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić 
− Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda 
− Ustanova za gospodarenje športskim objektima 
− Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 
2016. godini 

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2016. 
godini 

6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu 
 

7. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 
2016. godine 

8. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada 
Slavonskog Broda za 2016. godinu 

9. Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 
2016. godinu 

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
12. Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2016. 

godinu 
13. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda 
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14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 
4262/2 k.o. Slavonski Brod 

15. a. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Ustanove Dječji  
               vrtić "Potjeh" (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/17. I 2/17.) 
 b. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh 
 
 
TOČKA 1. 
Aktualno prijepodne 
 
Sukladno članku 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda vijećnička pitanja postavljaju 
se gradonačelniku. Vijećnik ima pravo postaviti najviše do dva pitanja.  
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, postavila je sljedeća pitanja 
gradonačelniku: 
1. "Prema službenim državnim podacima Slavonski Brod je po izvornim prihodima gradskog proračuna 

po stanovniku najsiromašniji. Po indeksu razvijenosti, je uz Vukovar, najnerazvijeniji od 25 gradova 
u Republici Hrvatskoj. Ako ste Vi kao gradonačelnik dobro upravljali Gradom, objasnite mi zašto je 
Slavonski Brod i nakon 12 godina vaše vladavine najsiromašniji i najnerazvijeniji grad od 25 velikih 
gradova u Republici Hrvatskoj?" 

2. "Koalicijskim sporazumom s SDP-om, dana 10. srpnja 2013. godine, u prošlom mandatu, između 
ostalih projekata dogovorili ste izgradnju gradskih stanova za najam po POS modelu. Za 12 godina 
na čelu Grada niste sagradili niti jedan stan za mlade, a Koalicijski sporazum sa SDP-om ste 
prekršili budući da se stanove ne grade po POS modelu, odnosno preko APN-a. Zanima me zašto se 
gradski stanovi grade novcem brodskih poreznih obveznika, a ne državnim sredstvima kao u drugim 
hrvatskim gradovima, a kao što je bilo dogovoreno spomenutim Koalicijskim sporazumom? Imamo i 
točke Koalicijskog sporazuma ako Vas eventualno treba podsjetiti." 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi prvog pitanja, teško mi je sada reći, ali ste nabrojali 
nekakve podatke koje ne stoje. U Republici Hrvatskoj ima 129 gradova, a ne 25 gradova. Zašto je grad 
Slavonski Brod u ovoj situaciji trebali bi pitati možda i one koji su sustavno uništavali Đuru Đakovića, 
Jasinje, Drvnu industriju i sve ostale. Sve Vlade Republike Hrvatske koje su proizvodnju iz Đure 
Đakovića prenijeli u druge dijelove Republike Hrvatske zaboravili su je poslije toga vratiti. I puno toga, 
ali provjeriti ću ove Vaše podatke, pa ću Vam odgovoriti u pisanom obliku. U svezi gradskih stanova, 
POS i APN, ako znate, a vidim da ne znate, u svezi POS-ovih stanova, gradovi su obvezni dati zemljište, 
komunalnu infrastrukturu u cijelosti, osloboditi za komunalni doprinos i za sve drugo i onda država 
napravi stanove i prodaje ih za tisuću i nešto EUR-a, s tim da kada ide otkup tih stanova Grad se može 
javiti i biti kao prvi na redu za otkup, ali po ovoj cijeni. Naši stanovi, oni koje smo radili za socijalu, a i 
ovi stanovi biti će puno jeftiniji nego državni. Čiji novac trošimo? Građana grada Slavonskog Broda i 
onda ćemo mladim građanima grada Slavonskog Broda i dati te stanove u najam. Nećemo ih dati za 
tisuću i nešto EUR-a kao u ostalim gradovima gdje je pola tih zgrada prazno, a da ne kažem koji se 
'fušeraj' na tome radi. Dati ćemo mladim građanima grada Slavonskog Broda da ih ovdje zadržimo uz 
povoljne uvjete najma. U svezi Koalicijskog sporazuma, ne znam zašto to Vas pati, jer ga Vi niste 
potpisivali. Ne govorite ono što smo napravili dobro za ovaj grad kroz taj Koalicijski sporazum, a i više 
od toga Koalicijskog sporazuma. Ne vidim da se građani grada Slavonskog Broda bune za 12 stanova za 
socijalu što su prvi stanovi koje je ovaj Grad napravio. Idite pogledajte zgradu POS-a, jedna jedina je 
napravljena u gradu Slavonskom Brodu prije 15, 16, 17 godina. Pogledajte nju, a pogledajte ostale. 
Stoga, kada idete s takvim pitanjima dobro je da imate potpunu informaciju. Mi trebamo dati zemljište, 
sve priključke, osloboditi ih svih davanja i onda kupiti te stanove za tisuću i nešto EUR-a. Što bi me 
onda za nekoliko godina pitali? Tko mi je dao dopuštenje da kupim stan za tisuću, a kada stavimo i 
naše zemljište i sve ostalo za 1.500 EUR-a kada ga sada u Slavonskom Brodu možete uzeti za 600, 700 
ili 800 EUR-a?"     
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, postavila je gradonačelniku pitanja kako slijedi:  
1. "Nabrojite nam deset glavnih projekata poredanih po važnosti koje planirate realizirati u ovom 

mandatu u koaliciji s SDP-om?" 
2. "Nedavno je na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda objavljeno kako će se u tri osnovne 

škole uvesti jednosmjenski rad, što je za pohvalu ukoliko za to postoje prostorni uvjeti. U Područnoj 
školi Antun Mihanović u Malom Parizu je to problem na koji su mi ukazali učitelji navedene škole. 
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Budući da će se takvim načinom rada smanjiti radni prostor za učenike te će se ugroziti pedagoški 
standard, pitam, jeste li se prije donošenja ovih odluka o tome savjetovali s učiteljima i 
ravnateljicom navedene škole?" 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi pitanja o projektima, imate ih u proračunu. Projekti su 
jasni, javni i transparentni, ne mogu biti transparentniji. Nadalje, pratili ste moju izbornu kampanju, 
vidjeli ste što sam tamo spominjao te mislim da nema potrebe sada ponavljati deset projekata. Vidjet 
ćete i tijekom ovog mandata što se radi. U svezi jednosmjenskog rada, dobro ste naveli kako su 
problem učitelji. Pedagoški standard, učionice o kojima Vi pričate su građene u vrijeme, na žalost, kada 
sam i ja išao u osnovnu školu i kada nas je u razredu bilo po 35 učenika. Sada imate razrede od 12, 13, 
15 učenika. Stoga, niti tu nije istina kako kršimo nekakve pedagoške standarde, jer se zna koja 
kvadratura ide po učeniku. Ništa se ne smanjuje radni prostor učenika. Možda se smanjuje komoditet 
pojedinaca koji ne žele promijene. Prije dvije godine smo imali veliku revoluciju u gradu s uvođenjem 
produženog boravka za učenike. Možete li to shvatiti? Mi smo ovdje na usluzi građanima grada 
Slavonskog Broda i trebamo njima služiti, a ne da oni služe nama. Kada pokrenete postupak kojim 
želite roditeljima olakšati da su im djeca na sigurnom i u školi, onda dobijete pobunu iz škole: 'Ne mi to 
nećemo provoditi!' Sada kada imamo prostora u pojedinim školama i to u razgovoru s ravnateljima da 
se može ovo napraviti, kada mi javno kažemo da ćemo ići s jednosmjenskom nastavom, gle, čuda, iz 
tih istih škola dolazi pobuna. U Podvinju imamo situaciju da škola u Podcrkavlju ide u jednu smjenu i to 
je normalno za djecu sa sela, ali nije normalno za djecu iz grada Slavonskog Broda, a imamo uvjete za 
jednu smjenu. Nama dolazi pomoćnik ministra i kaže da pošaljemo dopis sa svim školama koje imaju 
iznad 180 učenika, jer se mogu odvojiti, ali ovdje imamo problem s ravnateljima koji kažu da to neće. 
Imamo izgrađenu školu u Rušćici koja ima kapacitet za 480 učenika, a u tu školu trenutno ide 40 
učenika. Pitam Vas, jeste li ikada postavili pitanje odgovornima koji su gradili tu školu, a iz prosvjete 
ste, zašto su je gradili ako ne žele prebaciti djecu iz Donje Bebrine, Klakara, Gornje Bebrine, Vrbe i 
ostalih da idu u tu školu, u jednu smjenu, a da djeca na Mikrorajonu jednako tako, nakon toga, dobiju 
uvjete i idu u jednu smjenu? To pitanje niste nikome postavili, a trebali ste. Zašto? Ponovo su problem, 
kako Vi ovdje kažete, kao u Antun Mihanoviću, učitelji. Ne vjerujem da su problem učitelji, jer da ima 
viška ima, ali postoji Ured državne uprave, pa se preusmjerava višak u škole gdje treba, a ne nama se 
događa da u našoj županiji i našem gradu dolaze učitelji iz Osijek koji, dobiju radna mjesta. Pošaljite 
nekoga od naših učitelja da se javi u Osijek, pa da vidite kada će dobiti posao u osnovnoj školi. Nikada, 
a možda niti tada. Stoga, mislim da je najbolje da pitamo roditelje, što oni misle kada im kažemo da bi 
djeca trebala ići u jednu smjenu. Jesu li oni protiv toga? Zašto za svaku novinu koju uvodimo u ovom 
gradu imamo revoluciju i to od ljudi koji bi trebali biti prvi za to? Imate jutros podatak, u školi u Klakaru 
nemate niti jednog prvašića, ali imamo zato učitelja. Imate kombinirane razrede gdje su četiri razreda u 
jednom prostoru. Recite mi, je li to kvaliteta i je li to pedagoški standard? Mi u zadnje vrijeme 
smanjujemo razrede i doći ćemo do toga da imamo jednog ili dva učenika u razredu da bi zadržali neko 
radno mjesto, a u isto vrijeme se primaju novi. Prođite našim školama i pogledajte po dvorištima 
parkinge, Đakovo, Osijek, ne znam niti ja… O tome treba pričati, ali prije svega roditelji su ti koji 
trebaju reći treba li ovo ili ne treba, a ne mi. Mi smo ovdje da služimo građanima, a među njima su i 
roditelji naših osnovnoškolaca."       
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "U svezi odgovora na prvo postavljeno 
pitanje, pitala sam izravno, kojih je deset projekata u koaliciji s SDP-om. Stoga, ne koji su Vaši projekti, 
Vaše stranke i Vaših ljudi, nego kojih je deset zajedničkih projekata na osnovu kojih ste stupili u 
Koaliciju sa SDP-om i osigurali većinu u Gradskom vijeću? Stoga nisam zadovoljna Vašim odgovorom. 
Drugo, vidi se da Vi ne poznajete stvari. Budući da sam učiteljica i poznajem pedagoški standard, vrlo 
je bitno ne pitati stručne službe grada kako će se provoditi i stvarati prostorni uvjeti za jednosmjenski 
rad, nego baš naprotiv, moraju se pitati učitelji. Spomenuli ste kombinirani razredni odjel, ja radim u 
kombinaciji gdje se broj djece računa drugačije. Naime, u selima gdje nema toliki broj djece prostorni 
su uvjeti adekvatni, jer, na žalost, djece je sve manje. Spomenuli ste kako nam djeca odlaze i upravo je 
to problem. U svezi Malog Pariza i jednosmjenskog rada, kroz dvije godine imat ćemo višak učionica 
koje Vi ove godine želite sagraditi upravo iz razloga što nam djeca odlaze i već samim prirodnim putom 
će se osigurati prostor za jednosmjenski rad. Naravno da je to pohvalno. Nisam ovo navodila kao napad 
na Vas, nego kao pitanje iz struke, gdje su, kao što sam napomenula, učitelji koji se brinu i oni su prvi 
koji se brinu za dobrobit djece, naznačili su kako ćete na 'uštrb' jednog dobrog pedagoškog standarda 
kao što je jednosmjenski rad uzeti prostor i mjesto za metodički kutak za crtanje, igre…  Imate djecu 
koja moraju… U tim školama nemaju učionicu, odnosno dovoljno veliki prostor za tjelesno-zdravstvenu 
kulturu i drugo. Stoga, da ne dužim, nisam zadovoljna s Vašim drugim odgovorom."   
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Gradonačelnik je istakao: "U svezi prvog pitanja i Koalicijskog sporazuma, niste sa mnom u koaliciji i 
što bi Vama morao odgovoriti što ja potpisujem. Ja sam u koaliciji s građanima grada Slavonskog Broda 
12 godina, a sada već 13 godina. Građani su zadovoljni s tom koalicijom i daju podršku. U svezi ove 
priče o školama, nemojmo pričati. Kada već spominjete svoju školu, imate situaciju gdje u školi imate 
dva učenika, a škola se obnavljala i ne znam što radilo, pa zar nije jeftinije ta dva učenika svaki dan 
prevesti do škole gdje ima normalne i bolje uvjete nego što ih ima sada? Ne možete mi reći da Vi u 
kombiniranom razredu gdje radite s dva ili više razreda možete istu pozornost posvetiti svoj djeci kao u 
razredu koji je cjelovit. Stoga, pustimo te priče o pedagoškim standardima. Oni su jasni. Kvadratura je 
ta koja određuje, a vi morate znati da su ono učionice koje su građene za 35 učenika. Kada pričate o 
nastavnoj bazi, pa razgovarali smo i s Učiteljskim fakultetom, a tu je i gospođa Emina, u svakoj našoj 
školi može biti nastavna baza i bilo bi poželjno da bude. Znači, da naši mladi, naši studenti svoju praksu 
provode u svim osnovnim školama i to je cilj. Hoće li nešto biti višak za pet ili ne znam koliko godina, to 
je sada manje bitno. Bitno je da sada pokrenemo taj postupak i vidim da ima velikih problema i to od 
onih od kojih bi se najmanje očekivalo da će biti. Mislim da bi nam svima trebao biti cilj da se ide u 
jednu smjenu, da dijete odradi do 13.00 sati ili 13.30 i da je onda na sigurnom. Oni koji trebaju ostati 
na produženom boravku ostati će, jer na taj način pravimo prostor za produženi boravak i za treće i 
četvrte razrede. Znam da je teško prihvatiti sve što je novo i da se ljudi boje, ali proveli smo toliko toga 
u ovom gradu, pa ćemo provesti i ovo."          
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da će se tijekom točke dnevnog reda - Aktualno prijepodne i 
postavljanja vijećničkih pitanja u potpunosti držati Poslovnika o radu Gradskog vijeća kako bi se izbjeglo 
gubljenje merituma samog vijećničkog pitanja i beskonačne rasprave. Pitanje, odgovor i osvrt vijećnika 
je li zadovoljan ili nije zadovoljan dobivenim odgovorom. Navodi kako se ne može ići u beskonačne 
rasprave koje dovodi do onoga što vijećničko pitanje nije. 
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, SDP, postavila je sljedeća pitanja: 
1. "Pitanje biciklista na Korzu, pitanje je koje se ponavlja. Naime, problem je veći pogotovu u 

predvečerje kada je Korzo puno starijih ljudi i djece, kada sam svjedočila i zabijanju jedne 
tinejdžerice u gospođu te se smo prođe dalje.  Stoga, može li se tu angažirati komunalni redar, 
policija ili netko drugi kako bi se utjecalo na tu djecu, odnosno mlade ljude koji ne puštaju prostor 
pješačke zone pješacima, nego umjesto da se voze biciklističkom stazom voze se Korzom, odnosno 
to nije vožnja nego više divljanje?" 

2. "Pohvaljujem što su u zadnje dvije godine postavljeni putokazi i oznake za brojne institucije, 
kulturne ustanove, manifestacije i drugo na području grada Slavonskog Broda, ali mislim da je 
preskočeno jedno važno mjesto, a to je Gradsko groblje. Naime, mnogi koji dolaze i s bilo koje 
strane ulaze u naš grad ne znaju kako doći do groblja, pa bih molila da se stave oznake i za to 
mjesto." 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi prvog pitanja, slažem se s Vama da je to veliki 
problem. Mi smo prošle ili koje godine imali nalet bicikliste na malo dijete i tada se razvila polemika oko 
toga. Naše Korzo je pješačka zona i kao takva je označena sa svih strana. Tko treba ganjati bicikliste u 
večernjim satima, mislim policija. Ne možemo se 'posuti pepelom' i reći kako to ne možemo, nema nas 
ili ne znam što drugo. Svi znamo da se na Korzu voze biciklisti i to ne da se voze nego divljaju između 
pješaka, djece, ugostiteljskih objekata i stolica. Stoga, mislim da policija izađe tri večeri za redom, 
uhvati te bicikliste i kazni ih, ne bi se više to događalo. Nema drugog opravdanja. Preko dana može 
izaći komunalni i prometni redar, ali u večernjim satima je normalno da policija izađe na ulice i pazi na 
javni red i mir. U svezi drugog pitanja, poduzeti ćemo sve da se obilježi i postave putokazi za Gradsko 
groblje, jer ne znam zašto je to propušteno." 
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, istakla je: "Za početak moram reći da sam jako žalosna i ostao mi je 
gorak okus u ustima nakon odgovora gradonačelnika na kolegičino pitanje. Nastavnici i ravnatelji kao 
zastupnici ili predstavnici škola ne smiju biti percipirani i prikazani kao protivnici inovacija…."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća traži od vijećnice da konkretizira vijećničko pitanje.  
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ: "Različito se izražavamo i imamo različite verbalne sposobnosti, pa 
dopustite da i ja pokažem svoje." 
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Predsjednik Gradskog vijeća: "Dopustite, prekidam Vas ovdje. Vijećničko pitanje možete postaviti, 
ali komentari i rasprava o drugim vijećničkim pitanjima u Vašem vijećničkom pitanju nisu dopušteni 
Poslovnikom. Stoga, tu se ne radi o govorničkim vještinama, nego Vas upozoravam da postavite 
vijećničko pitanje."    
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, postavila je pitanje kako slijedi: "Pitanje postavljam pročelnici Upravnog 
odjela za društvene djelatnosti. Pitanje je vezano uz informaciju objavljenu nedavno u medijima za 
jednosmjensku organizaciju nastave s početkom sljedeće školske godine. Mislim da je uvod sadržajno 
bio na mjestu. Može li mi pročelnica odgovoriti, koje je tijelo i na temelju kojih pokazatelja i kriterija 
donijelo takovu odluku? Pitanje je kratko, koncizno i jasno."      
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira kako, sukladno Poslovniku, vijećnik pitanja postavlja 
gradonačelniku, a gradonačelnik može odrediti pročelnika za odgovor. 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Ja nisam verbalno vješt kao Vi i ne znam zašto ste ogorčeni na 
odgovor, ali ću Vam reći koji su kriteriji. Kriterij je broj djece i prostor koji imamo u pojedinim školama. 
To jedini kriterij. Nema tog tijela koje će nešto odrediti ili neće. Imamo situaciju da u jednoj školi 
imamo dvije učionice viška i to nikome ne smeta. Stoga, broj djece koji dobijemo permanentno kaže 
kako tamo ima prostora i tamo idemo s tim, a tamo gdje trebamo dograditi radimo projektnu 
dokumentaciju, jer negdje treba dograditi dvije ili tri učionice i to ćemo napraviti. Koje tijelo? Mi smo 
osnivač osnovnih škola i mi donosimo odluku. Niti jedna ova odluka nije protuzakonita. Na kraju 
krajeva, kažem Vam da smo imali tu pomoćnika ministra koji nam kaže da to pošaljemo i uputimo na 
Ured državne uprave i u Ministarstvo, a mi molimo sve škole 12 godina, sada sam 13 godina 
gradonačelnik, molimo mrežu škola. Imamo školu na Koloniji koja je prerasla svoju matičnu školu u 
Brodskom Vinogorju i ima uvjete za osamostaljenje. Imamo školu na Jelasu koja je sada tri puta veća 
od matične škole. Imamo školu u Vranovcima koja se može osamostaliti, ali ne znam zašto to čekamo. 
Imamo školu u Rušćici koja je izgrađena i gdje ide 40 učenika umjesto 480 učenika. Što ćemo čekati? 
Inicijativu koga? Imamo situaciju, sada Vam kažem da smo uredili sve škole po selima koje sam 
nabrojao i da su sada te škole prazne, jer nema učenika. Stoga, jedina inicijativa je inicijativa koja 
dolazi od roditelja. Pitajte roditelje tko je protiv toga da mu dijete ide u prvu smjenu. Ja ih imam petero 
i imam jednu u osnovnoj školi. Stoga, svaki roditelj će reći da dijete ide u jednu smjenu i da poslije 
podne ima vremena za učenje i za igru."       
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, dodala je: "Ja znam gradonačelniče da je intencija uvesti 
jednosmjensku nastavu i svatko od nas bi bio sretan da sva djeca ovoga grada idu u jednu smjenu, ali 
ponoviti ću kako je važno poštovati pedagoške standarde. Kažete kako je sve u broju kvadrata, možda 
prostora i imamo, ali su problem ljudski resursi. Kolegica je konkretno govorila za Osnovnu školu Antun 
Mihanović, a ja ću za Podvinje. Isti učitelji koji predaju u Područnoj školi u Podcrkavlju rade i u školi u 
Podvinju u prvoj i u drugoj smjeni. Mogu li se ti ljudi klonirati? Potrebe za novim zapošljavanjima nema. 
Koliko će se kvalitetno provoditi nastava tjelesne i zdravstvene kulture s obzirom na jednu školsku 
dvoranu i veliki broj razrednih odjela? Zašto napustiti specijalizirane učionice stranih jezika, likovne i 
glazbene kulture? Nije sve u kvadratima, nešto je u kvaliteti. Na toliki broj djece morati će se povećati 
broj velikih odmora, a povećava se i broj sunčanih sati provedenih u zgradi škole. Mislim da je trebalo 
postaviti  jasnije kriterije na osnovu čega je to doneseno. Ono što moram spomenuti je, da niti učitelji, 
niti školski odbor, niti ravnatelji kao predstavnici škole nisu bili kontaktirani i uključeni u ovu odluku. 
Smatram da su učitelji, nastavnici najhumaniji dio našega društva i voljela bih da ih se kao takove 
percipira."      
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira kako je vijećnica u svom osvrtu postavila nova pitanja na 
koja gradonačelnik ponovo treba odgovoriti. Stoga traži od vijećnika da se ubuduće pridržavaju 
Poslovnika. 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "S obzirom da sam ja liječnik sada bih trebao reći kako je 
najhumaniji posao liječnika i medicinskih sestara, pekara, dimnjačara i svih ostalih. Stoga, ne znam što 
Vam ovo sve treba. Vi jeste profesor, ali se ne možete ovako ponašati. Govorite o ljudskim resursima, 
pa upravo o tome vodimo računa i o tome smo razgovarali s pomoćnikom ministra i ministrom. O tome 
smo razgovarali i s ravnateljima i nije istina da oni s ovim nisu upoznati. Tako smo razgovarali prije tri 
godine i o produženom boravku, pa su mi otvoreno rekli, javno ispred roditelja, e, kod mene neće biti 
produženog boravka. E, biti će produženog boravka i bilo je iduću godinu kada smo stvorili uvjete. 
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Kadrovska pitanja, ljudi koji su višak u jednoj školi prijeći će u drugu školu. To je normalno i to nam je 
pomoćnik ministra rekao. Ured državne uprave, ovdje je predstojnik Ureda državne uprave koji skrbi da 
ako ima viška da se pazi i da se taj čovjek zaposli, a ne da radimo nova zapošljavanja koja su se 
događala kod nas u Gradu i Županiji. Stoga, nemojmo o ovom pričati i nemojte zastupati samo interese 
jedne interesne skupine, jer su ovdje na prvom mjestu djeca da dobiju bolje uvjete, na drugom mjestu 
roditelji, pa tek onda dolaze učitelji i mi. Stoga, toga se držimo."     
 
Vijećnik Ante Cvitković, HDZ, postavio je pitanje kako slijedi: "Kotlovnice u Naselju Andrija Hebrang 
su renovirane i kupljene nove od strane Brod-plina. Planira li se modernizacija ili rekonstrukcija 
toplovoda i cjevovoda koji idu od podstanica prema krajnjim potrošačima? Zanima me planira li Brod-
plin to raditi i kada?" 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi toplovoda, oni koji su u ingerenciji Brod-plina odrađeni 
su, mislim da je to bila šestica i sedmica, a u svezi ostalog, stručno je pitanje i uputiti ćemo ga Brod 
plinu. Stoga, dobiti ćete odgovor u pisanom obliku."  
 
Vijećnica Lidija Blažević, HDZ, postavila je pitanja u svezi projekata kako slijedi: 
1. "U Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju projekata prijavljenih na Natječaj 

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini koji je zatvoren 12. 
prosinca 2016. godine ne nalazi niti jedan projekt gradskih osnovnih škola, kao niti Grada 
Slavonskog Broda u ime škola. Znači li to da Grad Slavonski Brod nije prijavio niti jedan projekt na 
navedeni Natječaj ili je projekt prijavljen, ali nije odobren za financiranje?" 

2. "U svezi projekta Inovacijski inkubator InnoBROD - nova generacija Grad Slavonski Brod se prijavio 
na Natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za poslovne infrastrukture. Prema 
meni dostupnim informacijama projekt nije odobren za financiranje, jer je pao na evoulaciji. Molim 
informaciju zašto je projekt pao, odnosno kakvo je obrazloženje Ministarstva?"  

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi prvog pitanja, kandidirali smo mi, ali kada projekt ide 
ispred Županije i ispred Grada prednost uvijek ima Županija. Vjerojatno da su moji na vlasti gore moj bi 
projekt prošao, a Vaš ne bi. Pitanje u svezi Inovacijskog inkubatora, prije šest, sedam godina je prošao, 
bio je na rezervnoj listi, jer je prošao Biotehnološki centar. Naš Inkubator je prošao u ITU mehanizmu, 
a u Ministarstvu ne može proći, jer imaju izravne naputke od pojedinaca iz Slavonskog Broda da 
projekti koji dolaze iz Grada Slavonskog Broda moraju doći njima na stol i nemaju prolaz. Stoga, Vi to 
dobro znate, jer radite s tim ljudima, pa bi bilo dobro da malo mijenjate svoje razmišljanje. Živite u 
Slavonskom Broda i nemojte biti protiv projekata, jer je žalosno to da projekte dobiju mjesta koja više 
nemaju stanovnika. Obnavljamo škole u kojima imamo tri učenika, a niti jedna škola Grada Slavonskog 
Broda ne prođe u projektima obnove. Koja je razlika između fasade Osnovne škole Vladimir Nazor, 
Osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić ili škole u Sibinju ili Gundincima? Uzmite danas i pogledajte 
podatke broja učenika u pojedinim školama, pa će Vam sve biti jasno. Stoga, prestanite dijeliti fondove 
po stranačkoj pripadnosti, nego gledajte opće dobro, jer ste zato birani u ovo Gradsko vijeće."   
 
Vijećnica Lidija Blažević, HDZ, dodala je: "U svezi stranačke pripadnosti, 2014. godine pomoćnici u 
nastavi, prvi natječaj takve vrste objavljena je, SDP-ova Vlada je bila na vlasti i odobrila projekt HDZ-
ovoj Županiji, a Gradu Slavonskom Brodu nije prošao. U svezi Inkubatora i stranačke pripadnosti, 
vukovarski inkubator također nije prošao, a HDZ je bio na vlasti."  
 
Gradonačelnik je naveo: "Mislim da nije dobro da gradski vijećnici ovako iznose neistine. Županijska 
zgrada je prošla za HDZ-a na vlasti, a nalazi se, ako ne znate, u Petra Krešimira IV. 1, u središtu grada 
Slavonskog Broda i dobije subvenciju od 70 i nešto, 80%. Svi projekti Grada Slavonskog Broda budući 
smo najrazvijeniji u Brodsko-posavskoj županiji dobiju maksimalno 40%. To je stranačka pripadnost i 
nemojte me više 'vući za jezik', jer stvarno nema smisla, jer cijelo vrijeme ovdje govorite neistine o 
projektima."  
 
Vijećnica Sanda Livia Maduna, HDZ, postavila je pitanje kako slijedi: "Pitanje je u svezi projekta, 
odnosno izgradnje Sportskog dječjeg vrtića. Ideju naravno pozdravljam, ali se pitam iz kojeg razloga je 
lokacija dvorana Hrvatski sokol? Vrlo mi je poznato značenje dvorane Sokol, od samih sportskih 
početaka hrvatskog sporta i doba sokolskog pokreta kao prvog organiziranog pokreta tjelovježbe na 
ovim prostorima. Poznato mi je što sportašima i bivšim sportašima znači dvorana Hrvatski sokol, jer i 
moji sportski početci dogodili su se tamo. Od velikog je značaja bila za sport u ovom gradu i slažem se 
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da joj treba vratiti tu funkciju, međutim, smatram da je apsolutno neprimjerena lokacija za sportski 
vrtić. Pitanje je, zašto lokacija u središtu grada i ne mislite li da ona može biti problem za razvoj djece u 
sportskom smislu, budući da nema prostora za izgradnju sportskih terena i poligona koji su nužni za 
razvoj djece u sportskom smislu?"   
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Ja se Vama čudim, Vi ste sportaš. Nisam čuo nikoga u ovom 
gradu da se bunio kada se ta parcela cijepala i kada su pojedinci povoljno dobili zemljište i izgradili 
onoliku zgradurinu bez parkinga i bez ičega. Tada Vam nije smetalo što je to jedina, što je to svetinja 
sportaša grada Slavonskog Broda. To vam tada nije smetalo. Ovaj Športski dječji vrtić, da ste gledali, a 
imali smo i prezentaciju, imati će športsku dvoranu i imati će balkone i terase s igralištima, imati će tri 
vrtićke jedinice. Što smo trebali napraviti s tom dvoranom? Po Vama trebali smo je pustiti dalje da 
propada ili da je srušimo. Usput da Vas podsjetim, u međuvremenu, prije ovih 12 godina, grad 
Slavonski Brod je imao samo jednu dvoranu i to onu limenu u Malom Parizu, a danas gradimo četvrtu 
dvoranu, dvodijelnu, osnovne škole na Jelasu. U međuvremenu smo završili i uredili dvoranu Vijuš, 
izgradili ovih nekoliko stadiona, uredili Klasije u cijelosti, tartan stazu na stadionu Stanko Vlajnić Dida, 
osvijetlili dva nogometna trena, radimo Kajak kanu klub, izgradili bazene i Vi kao sportaš meni sada 
spočitavate Sokol. Upravo zato smo i išli da bude Športski vrtić. Dorana ostaje, dobiti će tri vrtićke 
jedinice, igrališta, a vanjske terene imaju po cijelom gradu. Uređujemo ih svaki dan."  
 
Vijećnica Sanda Livia Maduna, HDZ, dodala je: "Kao što sam već napomenula, pozdravljam ideju 
osnivanja Sportskog vrtića. Također ističem kako je Hrvatskom sokolu potrebno vratiti tu funkciju u 
sportskom smislu. Međutim, moje pitanje je bilo vrlo jasno. Struka izričito definira razvoj djece u 
sportskom smislu kao intenzivno razvijanje sportskih sposobnosti po senzibilnim fazama i svladavanje 
osnovnih sportskih igara, što znači tenisa, košarke, rukometa kroz praktično i analitično učenje. To se 
ne može odviti u sportskom vrtiću ukoliko nema vanjskih trena i poligona. Stoga molim da mi preciznije 
odgovorite na pitanje vanjskih sportskih terena i poligona."  
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Ja nisam struka, ali ne znam da bi dijete od dvije, tri godine trčalo na 
velikom igralištu od 105 x 78 metara ili da bi igralo tenis na velikom teniskom igralištu. Rekao sam Vam 
da postoji kompletna površina dvorane za bavljenje športom, a ovo je Športski vrtić. Vi ste se bavili 
športom i trebali bi znati da postoji granica kada se netko može i u kojem športu se kreće s aktivnim 
bavljenjem. Ovo je ipak samo dječji vrtić u koji se upisuju djeca od jedne godine do polaska u osnovnu 
školu, odnosno u malu školu. Stoga, dajte molim Vas, nemojte više, recite da ste protiv svih projekata i 
stvar je riješena."     
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, postavila je pitanja u svezi Poduzetničke zone na Koloniji kako 
slijedi: 
1. "Zbog čega je Poduzetnička zona na Koloniji i dalje prazna, gotovo da nema investitora, nema 

proizvodnih pogona, nema značajnijih zapošljavanja, a novac građana je uložen u uređenje iste?" 
2. Što ste učinili kako bi ta Zona zaživjela u punom smislu, jer je novac građana uložen u tu Zonu 

kako bi se Brođani u njoj zaposlili. Tražim detaljno izvješće o poduzetim aktivnostima u proteklih, 
sada bi to već bilo nekih osam godina? Tražim u pisanom obliku. Riječ je o ozbiljnom pitanju i ne 
možete dati odgovor u jednoj minuti ili koliko nam ovdje vrijeme dopušta. Molim gradonačelnika i 
Upravni odjel za gospodarstvo odgovor u pisanom obliku do sljedeće sjednice."    

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi Poduzetničke zone Kolonija, gospođa Ilijana živi na 
Koloniji, ali očigledno ne obilazi Zonu i nije s tim upoznata. U Poduzetničkoj zoni Kolonija Grad 
Slavonski Brod trenutno ima slobodnu jednu parcelu. Čekali smo da se vrati od Porezne uprave, znači, 
samo jedna je parcela slobodna. Ostale su prodane, na dosta njih je nešto izgrađeno i ljudi rade. Tamo 
Vam je i reciklažno dvorište. Koji ljudi? Odite tamo, obiđite i pitajte ljude. Vama je uzor Nova Gradiška. 
Sada ste dobili novu vijest iz Nove Gradiške. Stoga, nemojte govoriti neistine. U Poduzetničkoj zoni 
Kolonija trenutno je jedna parcela slobodna, pa ako imate investitora slobodno ga uputite na Gradsku 
upravu, raspisati ćemo natječaj, jer sve ide preko natječaja, pa se može javiti, kupiti i graditi." 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, navela je: "Nisam tražila usmeni odgovor od gradonačelnika. 
Tražim detaljno izvješće, a ako je ovako kako gradonačelnik kaže onda mu uopće neće biti sporno 
napraviti odlično izvješće za sljedeću sjednicu. Znam točno što sam pitala i neću se uopće osvrtati na 
ovo što je gradonačelnik rekao, jer tu je svašta nešto 'nadrobljeno'. Stoga molim izvješće u pisanom 
obliku do sljedeće sjednice, pa ćemo onda o tome razgovarati."  
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Gradonačelnik je istakao: "Gospođa Ilijana je bila ovdje, čak, i moja zamjenica i u to vrijeme smo 
radili i gradili Zonu Kolonija i dobro zna da vijećnik ne može uvjetovati gradonačelniku hoće li odgovoriti 
u pisanom obliku ili usmenom. Odgovaram Vam usmeno, a Vi možete postavljati kakva god hoćete 
pitanja ja sam Vam odgovorio. U Poduzetničkoj zoni Kolonija imate jednu slobodnu parcelu. Slobodno 
odite tamo i provjerite te razgovarajte s ljudima koji tamo grade." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća moli sve za više međusobnog poštivanja u obraćanju na sjednici kako 
bi se rad u Gradskom vijeću doveo na kvalitetniju razinu. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, postavio je sljedeća pitanja gradonačelniku: 
1. "Pitanje se odnosi na Autobusni kolodvor Slavonski Brod i njegove vlasničke odnose. Naime, znamo 

da je izgrađen 1997. godine i da slavi 40 godina svoga postojanja, osnutka i izgradnje. U ono 
vrijeme kada je bio izgrađen bio je na ponos građanima grada Slavonskog Broda. Zašto ovo 
govorim? Zato što je Autobusni kolodvor danas ruglo grada Slavonskog Broda. Kada gledamo 
prema sjeveru, desnu stranu Autobusnog kolodvora gdje je nekad bila samoposluga, na što to liči, 
tko se tamo skuplja i kakvu sliku taj Autobusni kolodvor ostavlja na putnike i namjernike koji 
prolaze i dolaze u Slavonski Brod? Osim toga Autobusni kolodvor je opasan i po život s obzirom da 
se lamperija krova spustila dvadesetak centimetara prema dolje i postoji opasnost svaki trenutak da 
i padne. Moram reći da čak na krovu rastu i raznorazne biljke, gotovo bi rekao arboretum, tako da 
o pitanju Autobusnog kolodvora, ukoliko je u vlasništvu Trgovačkog društva Komunalac, treba 
nešto poduzeti. Ukoliko je u pitanju netko drugi ili treći, a ima ih čini mi se, onda bi volio znati tko 
je vlasnik i što Grad misli poduzeti prema vlasnicima dijelova Autobusnog kolodvora kako bi se ovo 
stanje o kojem sam, možda i sarkastično, govorio, popravila i da to na nešto liči? Usporedimo 
kolodvore Zadra i Slavonskog Broda ili nekih drugih, pa ćemo vidjeti vrlo bitnu razliku. Osim toga, 
može se staviti u funkciju prostor koji trenutno nije u funkciji? Nadalje, kada su i kome prodani 
dijelovi Autobusnog kolodvora, oni koji nisu u koncesiji? Naime, jednim dijelom je u koncesiji APP, a 
ovaj drugi dio je prodan." 

2. "Možda je glasina, a možda je istina da se javljaju problemi u svezi Gradske blagajne. Gradska 
blagajna je osnovana i dobro je poslovala, da ne kažem, kako reče moj kolega Prskalo koji voli 
upotrijebiti riječi, pohvalno za građane Slavonskog Broda, s obzirom na pristojbe, takse i ostalo, u 
prvo vrijeme radila je uplate gradskih firmi, režije, a sada radi puni platni promet. Zanima, me s 
obzirom da postoje određene informacije koje sam dijelom dobio, ima li Gradska blagajna pravo na 
puni platni promet koji obavlja trenutno? Što na to kaže Hrvatska narodna banka koja inače 
odobrava platni promet ovakvim novčarskim institucijama čiji je osnivač, evo kao što je ovdje Grad 
Slavonski Brod? Ima li tu problema? Ne prejudiciram ništa, ali me zanima, je li to šuškanje i 
problematika aktualna ili nije?" 

 
Gradonačelnik je odgovorio kako slijedi: "U svezi Autobusnog kolodvora, znate da je on dan u 
koncesiju u vrijeme kada je Trgovačko društvo Komunalac išlo u stečaj. Znate koja je ekipa tada bila na 
čelu Grada. Koncesija je 15 godina i ona ističe, mislim sljedeće godine i neće se produžiti. Vlasnik 
Autobusnog kolodvora je Trgovačko društvo Komunalac, a koncesionar je imao obvezu da uloži u 
Autobusni kolodvor i popravlja stvari koje treba popraviti. Najveći problem je trojno vlasništvo, 
Autobusni kolodvor čiji je vlasnik Trgovačko društvo Komunalac, koncesija APP, restoran u vlasništvu 
treće osobe, trgovina koja je u vlasništvu neke druge osobe koja propada u svim dijelovima Republike 
Hrvatske i slična je situacija sa svim njihovim objektima. Stoga, mi interveniramo koliko možemo i 
koliko je ovdje pravosuđe spremno intervenirati da poduzmemo nešto i da spriječimo moguće 
posljedice koje se mogu dogoditi vezano za te objekte. U svezi Grada i Gradske uprave, mislim da je 
već raspisan natječaj ili će biti ovih dana za dva sjeverna traka Svačićeve ulice koji će velikim dijelom 
ući u zelenu površinu, od Gupčeve ulice do Halajka i to bi trebalo postati jedno veliko gradilište. 
Nadalje, mi smo krenuli u razgovore prije neke dvije godine s Ministarstvom unutarnjih poslova da nam 
vrate zemljište koje je ova Gradska uprava poklonila MUP-u za zgradu Policijske uprave koja se nije 
izgradila. S obzirom da to nisu priveli svrsi za koju su je dobili, smatramo da je normalno da nam to 
zemljište vrate. Ukoliko nam to zemljište vrate onda ćemo na tom zemljištu graditi novi Autobusni 
kolodvor, a ako ne onda ćemo krenuti uređivati ovaj svoj dio i tražiti od ostalih vlasnika da urede svoj 
dio da to liči na nešto. Stoga, ispravljamo one greške koje su rađene prije 15 i više godina. U svezi 
Gradske blagajne, mi smo jedan od rijetkih gradova koji imaju gradsku blagajnu na ovaj način, da 
radimo na dva mjesta i da je u početku zamišljeno da se na tim mjestima plaćaju računi gradskih 
trgovačkih društava, ustanova i da se to plaća bez naknade, a onda smo vidjeli da građani imaju 
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potrebe, pa smo u dogovoru s bankom odlučili da se mogu plaćati i ostali računi uz naknadu od 2,00 
kune. Što se sada događa? Sada se događa to da pokušavamo proširiti djelokrug naše Gradske 
blagajne na taj način da se korisnicima omogući i plaćanje uplatnica koje do sada nisu mogli plaćati na 
blagajni, a to su uplatnice bez 2D bar koda. Mislim da smo na dobrom putu i da ćemo i to riješiti na 
zadovoljstvo građana grada Slavonskog Broda. Nisu male uštede za većinu kućanstava, jer svi mi 
imamo preko 10, a neki i 20 uplatnica koje treba platiti. Stoga i to rješavamo. Što je u Hrvatskoj 
narodnoj banci ne znam. Što se tamo događa? Ništa što je vezano za Gradsku blagajnu. Ove dvije 
Gradske blagajne će raditi i dalje i raditi će možda pod boljim uvjetima nego što su bili sada."           
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni, dodao je: "U svezi prvog pitanja, gradonačelnik je odgovorio sa 
Svačićevom i zemljištem koje je bilo predviđeno za izgradnju Policijske uprave, a malo toga o 
Autobusnom kolodvoru, ali dobro. Shvatio sam o čemu se radi, ali me zanima kada je prodan dio 
Autobusnog kolodvora? To nam nije odgovoreno, pa bi možda mogao dobiti i odgovor u pisanom 
obliku. Kada su prodani i kome dijelovi Autobusnog kolodvora? Nisu u koncesiji, on je u koncesiji 
dijelom APP-a, a ovaj drugi dio je prodan…." 
 
Gradonačelnik: "To nije kolodvor, to je restoran." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni: "To je kompleks kolodvora…" 
 
Gradonačelnik: "To je kompleks privatizacije na hrvatski način gospodine Grubišiću. Obavljeno davno, 
davno…." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni: "Ja bih Vas predsjedniče Vijeća molio da mi dopustite da 
govorim, a to što govorim možda bi se po Voltairu svašta dalo reći. Dakle, to je o prvom pitanju. U 
svezi drugog pitanja i Gradske blagajne, čini se da je lijepo rečeno kao što sam i sam rekao. Ponovljeno 
je ono što sam i rekao, dobro je da građani grada Slavonskog Broda imaju što manje troškova kod 
plaćanja režija i ostalih troškova, ali živi bili, pa vidjeli. Ne želim da dođe do problema s Gradskom 
blagajnom, ali ćemo pratiti tijek zbivanja, a bio bih vrlo sretan kada bi Gradska blagajna nastavila s 
radom o kojem smo govorili, i Vi i ja."  
 
Vijećnik Vlado Prskalo, HDZ, postavio je sljedeće pitanje: "Slavonski Brod ulazi u ITU mehanizam i 
koliko sam iz medija dobio informaciju radi se o iznosu od 31,5 milijun EUR-a. S obzirom da su to dosta 
veliki novci i da je to za grad Slavonski Brod dosta važno, mene kao vijećnika zanima, ima li Grad 
Slavonski Brod kapacitet za povlačenje tih novaca, kao i za kompletnu provedbu tih projekata? Naime, 
u pitanju su dosta velika sredstva i mislim da bi bilo dobro da danas ovdje čujemo, što se priprema da 
se ta sredstva iskoriste?" 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Grad Slavonski Brod je zajedno s još šest gradova, znači 
sedam gradova s preko 50.000 stanovnika prošao u ITU mehanizmu. Nama je odobreno 31,5 milijun 
EUR-a, a u samom odobrenju stoji koji su to sve projekti. Uz grad Slavonski Brod, budući da su to 
integrirana područja, ide još osam općina. Većina projekata koje je Grad Slavonski Brod kandidirao ima 
građevinsku dozvolu i ostalo, od kuće tambure, inovativnog inkubatora, toplovoda na Slavoniji I i II, 
sjevernog kavalira, infrastrukture u Tvrđavi, Kuće Brlić i još puno tih projekata. Mi smo u obvezi, što 
smo i donijeli na sjednici Gradskog vijeća u mjesecu ožujku, pred raspuštanje, pred izbore, osnivanje 
Odjela ITU mehanizma i on je Odlukom osnovan. Ovih dana je bio i natječaj i mislim da bi uskoro 
trebalo troje ljudi doći u taj Odjel i raditi samo na ITU mehanizmu. U svezi projektnih dokumentacija 
većina ih je gotova, za većinu imamo građevinske dozvole, čeka se odobrenje Ministarstva, odnosno 
puštanje da se natječaji mogu raspisivati i da se krene sa samim tim projektima. Rok je 2020. godina 
plus tri godine rezerve, odnosno do 2023. godine bi trebala biti utrošena ta sredstva. U razgovoru smo 
s ministricom i ostalima, jer su ovdje uključena tri ministarstva, a i ovdje je i socijalni program gdje se 
predviđa zapošljavanje mladih osoba za što smo, mislim, dobili negdje oko pet milijuna EUR-a. U 
razgovoru smo s njima i postoji mogućnost da gradovima koji ne uspiju kandidirati ili potrošiti sredstva 
koja su odobrena, budu dodijeljena i podijeljena gradovima koji imaju projekte spremne i mogu ih 
provesti. Stoga, čekamo raspisivanje natječaja, odnosno odobrenje za raspisivanje natječaja od strane 
Ministarstva regionalnog razvoja."   
 
Vijećnik Vlado Prskalo, HDZ, dodao je: "Znam ovo što je gospodin gradonačelnik rekao da je to 
otprilike tako i da je to taj tijek. Zašto sam to pitanje postavio? Izuzetno je važno tko će biti u tom 
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timu, jer ja sam proveo preko 22 projekta i znam što to znači. Bitno je koji će ljudi taj posao odraditi. 
Ta sredstva jesu na raspolaganju, ali možda će netko izgubiti mogućnost da ih povuče. Stoga, bilo bi 
dobro stvoriti jedan dobar tim i dobru ekipu da Slavonski Brod dobije ta sredstva, a ne da to bude 
možda nekakvo zapošljavanje HDZ, SDP ili netko drugi. Želja mi je da Slavonski Brod dobije ta 
sredstva."   
 
Gradonačelnik je naveo: "Slažem se s gospodinom Prskalom i ono što mi moramo kao lokalna 
samouprava, a na kraju dobili smo i odobrenje, mislim oko 5 milijuna kuna za plaće budućeg odjela, jer 
85% će se financirati iz Fonda. Mi kao lokalna samouprava moramo postupati po javnom natječaju. 
Imamo osobe koje su se javile, mislim da se provodi testiranje ili što i dobiti ćemo informaciju tko je, ali 
to ne znači da se svi ostali koji imaju iskustva u projektima i koji se žele uključiti, da se sigurno mogu 
uključiti i svojim znanjem i svojim 'vezama' pomoći da se što više toga iskoristi i dovuče, jer ovdje se ne 
radi samo o gradu Slavonskom Brodu nego o osam općina koje gravitiraju gradu Slavonskom Brodu i 
koje su prošle u ovom projektu." 
 
Vijećnik Mario Rubil, Duspara Mirko - NL, postavio je pitanja kako slijedi: 
1. "Može li se dobiti informacija, dokle se stiglo u razgovoru s Hrvatskim vodama u svezi stanja 

odvodnog kanala i propalog mostića u Ulici Luke Lukića u Naselju Zrinski Frankopan?" 
2. "Slijedom većeg broja telefonskih upita i zamolbi građana postavljam pitanje vezano za veću 

označenost znakovima koji upućuju na smjer kretanja iz Slavonskog Broda prema destinacijama 
Zagreb, Sarajevo, Osijek, Lipovac i drugo,  barem u onim  ulicama koje gravitiraju tim putnim 
pravcima. Naime, smatra se kako je nedovoljan broj znakova koji bi to pokazali?" 

 
Gradonačelnik je odgovorio: "U svezi prvog pitanja i mostića koji je propao, mislim da su obavljeni 
razgovori s Hrvatskim vodama, jer je njihova obveza da to saniraju. Naime, to je kanal koji oni 
održavaju i koji ide u lateralni kanal. U kojoj su fazi trenutno mogu provjeriti. U svezi pitanja 
obilježavanja pravaca, mislim da su to oznake na državnim cestama, pa ćemo uputiti Hrvatskim 
cestama pitanje, kada misle obnoviti putokaze prema glavnim središtima, Zagreb, Beograd, Sarajevo?" 
 
Kako nije bilo daljnjih prijava, predsjednik Gradskog vijeća zaključio je točku dnevnog reda – Aktualno 
prijepodne. 
 
 
TOČKA 2. 
Kadrovska pitanja 
 
a. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 
 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja, temeljem prijedloga predsjednika Gradskog vijeća, predlaže Gradskom 
vijeću da se u Odbor za Statut i Poslovnik Grada Slavonskog Broda izaberu: 
1. Maja Jarić  - za predsjednicu 
2. Roberto Lujić - za potpredsjednika 
3. Zoran Senjak - za člana 
4. Andrija Marić - za člana 
5. Boro Grubišić    - za člana 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naznačila je: "Svjesni smo 
da naš prijedlog svakako ne može proći. Članica sam Odbora za izbor i imenovanja koja predstavlja 
opoziciju, pa ću sada izreći stav i neću se ponavljati iza svakog prijedloga radnog tijela. Naime, na 
održanoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja zastupala sam drugačiji omjer, 3-2 u korist pozicije. 
Osobe koje smo predlagali za članove radnih tijela bile su vrlo stručne i smatram da bi svojim radom i 
znanjima pridonijele radu tih odbora. Posebno u odborima gdje se tražilo više članova bilo je mjesta za 
više predstavnika opozicije, kako to nalaže i demokratsko pravo. Ukoliko se vodilo odnosom u Županiji 
koja, kako volite reći, pripada HDZ-u, omjer je 5-2, odnosno 40%, a ovdje je 4-1, odnosno samo 25%. 
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Stoga, nakon ovog prvog prijedloga još jednom bi iskazala žaljenje te istakla kako će Klub vijećnika i o 
ostalim prijedlozima ove točke dnevnog reda biti suzdržan.      
 
Predsjednik Gradskog vijeća naveo je: "Budući da ste povukli usporednicu sa Županijom moram 
reći da ste dobro rekli. Naime, u Županiji je odnos 5-2 u korist Liste koja je dobila manje glasova na 
Lokalnim izborima nego onaj dio koji je dobio 2 člana."  
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik, sukladno prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 21 nazočnog vijećnika, s 15 glasova "za" i 6 glasova 
"suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
b. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za financije i proračun 
 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor za financije i proračun 
Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda izaberu: 
1. Stanislav Sorić - za predsjednika 
2. Ana Pitlović  - za potpredsjednicu 
3. Maja Jarić  - za članicu 
4. Roberto Lujić - za člana 
5. Vlado Prskalo - za člana 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Odbora za financije i proračun, sukladno prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 22 nazočna vijećnika, s 15 glasova "za" i 7 glasova 
"suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
c. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo i komunalno  

gospodarstvo 
 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor za gospodarstvo i 
komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda izaberu: 
1. Mario Rubil  - za predsjednika 
2. Roberto Lujić - za potpredsjednika 
3. Romana Mišić - za članicu 
4. Ivan Katušić  - za člana 
5. Lidija Blažević          - za članicu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 22 nazočna vijećnika, s 15 glasova "za" i 7 glasova 
"suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
d. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti 
 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor za društvene djelatnosti 
Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda izaberu: 
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1. Emina Berbić Kolar   - za predsjednicu 
2. Mario Rubil      - za potpredsjednika 
3. Vatroslav Stojanović  - za člana 
4. Zoran Senjak     - za člana 
5. Slavica Lemaić   - za članicu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti, sukladno prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 22 nazočna vijećnika, s 15 glasova "za" i 7 glasova 
"suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
e. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za graditeljstvo, prostorno uređenje i  

zaštitu okoliša 
 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor za graditeljstvo, prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda izaberu: 
1. Davor Gruber  - za predsjednika 
2. Roberto Lujić  - za potpredsjednika 
3. Andrija Marić  - za člana 
4. Anto Ilić   - za člana 
5. Ante Cvitković    - za člana 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Odbora za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sukladno prijedlogu 
Odbora za izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 22 nazočna vijećnika, s 13 glasova "za" i 9 glasova 
"suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
f. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge  

građana 
 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor za predstavke, pritužbe i 
prijedloge građana Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda izaberu: 
1. Emina Berbić Kolar  - za predsjednicu 
2. Vatroslav Stojanović  - za potpredsjednika 
3. Stanislav Sorić       - za člana 
4. Anto Ilić       -  za člana 
5. Sanda Livia Maduna  - za članicu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor i imenovanja. 
 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 22 nazočna vijećnika, s 15 glasova "za" i 7 glasova 
"suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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g. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u  
gradu 

 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću da se u Komisiju za imenovanje naselja, 
trgova i ulica u Gradu Slavonskom Brodu izaberu: 
1. Romana Mišić  - za predsjednicu 
2. Emina Berbić Kolar  - za potpredsjednicu 
3. Zoran Senjak  - za člana 
4. Andrija Marić   - za člana 
5. Ilijana Vrbat Pejić   - za članicu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 22 nazočna vijećnika, s 15 glasova "za" i 7 glasova 
"suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
h. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih  

nepogoda 
 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću da se u Povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda u Gradu Slavonskom Brodu izaberu: 
1. Ivan Katušić    - za predsjednika 
2. Emina Berbić Kolar  - za potpredsjednicu 
3. Vatroslav Stojanović - za člana 
4. Romana Mišić  - za članicu 
5. Karmen Dizdar Grgurević   - za članicu 
6. Damir Klaić   - za člana 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, sukladno prijedlogu Odbora 
za izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 22 nazočna vijećnika, s 15 glasova "za" i 7 glasova 
"protiv", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
i. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za odabir studenta  
 
Uvodno izlaganje o točki podnijela je Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 
koja je upoznala vijećnike Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda sa stavom Odbora koji glasi:  
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću da se u Komisiju za odabir studenata, 
ispred Gradskog vijeća, imenuju: 
1. Emina Berbić Kolar - za predsjednicu 
2. Maja Jarić    - za članicu 
3. Mario Rubil  -  za člana 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upitao je vijećnike imaju li drugih prijedloga. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Moram reći kako 
je ova točka došla kao dopuna dnevnog reda Odbora za izbor i imenovanja održanog u srijedu. Komisija 
za odabir studenata u ime Gradskog vijeća ima pet članova, tri člana iz reda Gradskog vijeća, jednog 
člana imenuje gradonačelnik, a peti član je po položaju pročelnik Upravnog odjela za društvene 
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djelatnosti. Smatram da bi bilo u redu da u tri člana koja dolaze iz redova Gradskog vijeća bude barem 
jedan predstavnik opozicije. Stoga predlažem da nas u Komisiji za odabir studenata predstavlja 
gospodin Vlado Prskalo."  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je: "Slažem se s ovom konstatacijom te 
također imam prijedlog, da se u Komisiju za odabir studenata, u ime opozicije, imenuje gospođa 
Karmen Dizdar Grgurević." 
 
Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga 
Odluke o izboru Komisije za odabir studenata, sukladno prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 22 nazočna vijećnika, s 13 glasova "za" i 9 glasova 
"protiv", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira kako je prijedlog Odbora za izbor i imenovanja prihvaćen te 
se o drugim prijedlozima ne glasuje. 
 
Kako su u prethodnoj točki izabrani članovi redovitih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Slavonskog 
Broda to će se rasprava i odlučivanje o točkama dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća 
provesti bez njihovih mišljenja i stavova. 
 
 
TOČKA 3. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog 
Broda u 2016. godini 
- Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić 
- Gradska knjižnica Slavonski Brod 
- Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić 
- Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda 
- Ustanova za gospodarenje športskim objektima 
- Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 

 
- DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ  
 

Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Zorana Butorac, ravnateljica Ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić". 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvati će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće  Ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" u 2016. godini. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Klub vijećnika 
pozorno je proučio ovo Izvješće te niti po čemu se ne razlikuje od prethodnih izvješća. Ono što i dalje 
zabrinjava je veliki broj skupina od 24 pa sve do gotovo 28 korisnika unutar jedne skupine. Pohvalno je 
graditi, ali gradnja ne bi trebala biti sama sebi svrhom, a sve dok jedan pedagog ispunjava sve zahtjeve 
i potrebe 1192 brodska mališana mi ćemo biti suzdržani glede ovakvog Izvješća." 
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" u 2016. godini te pohvaljuje rad ove 
Ustanove za koju misli kako je perjanica ovoga grada te da niti jedan grad u Republici Hrvatskoj nije 
napravio ovoliko koliko je napravio grad Slavonski Brod i Ustanova sa svim dječjim vrtićima. Navodi 
kako je apsolutno sve za svaku pohvalu i primjer svima drugima. 
 
Gradonačelnik je istakao sljedeće: "Kao predlagatelj želim reći kako me veseli veliki broj djece u 
grupama. Nastojimo nikoga od roditelja ne odbiti. Ovo što je gospođa Berbić Kolar rekla, mi smo u 
zadnjih sedam godina dogradili 3.000 m2 prostora novih vrtića u gradu Slavonskom Brodu, odnosno 
skoro smo za 100% povećali površinu. Ovih dana bi trebao biti otvoren još jedan novi vrtić na Budainci, 
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a dotaknuli smo se u našim raspravama i Športskog vrtića Sokol. Ja sam siguran da ćemo u ovom 
mandatu sagraditi još jedan vrtić, najvjerojatnije negdje na Sjevernoj veznoj cesti ili Livadi da pokupimo 
sva ona nova naselja i ona mjesta gdje će mlade obitelji graditi svoje kući zahvaljujući projektima grada 
Slavonskog Broda."   
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća  Ustanove Dječji vrtić "Ivana Brlić-Mažuranić" u 2016. 
godini. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 glasova 
"suzdržan", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

− GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD 
   
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Darija Mataić Agičić, pomoćnica ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naznačio je kako slijedi: "Klub 
vijećnika je razmotrio predmetno Izvješće te bi postavili pitanje predstavnici Gradske knjižnice. Naime, 
na temelju financijskog izvješća u 2016. godini primjetan je kontinuirani pad vlastitih prihoda od 2014. 
godine, pa nas zanima, ukratko, o čemu se tu radi i što je uzrok padu vlastitih prihoda? Klub vijećnika 
prihvatiti će Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2016. godini." 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Klub vijećnika će 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2016. godini prihvatiti i 
pohvaliti ulogu same Gradske knjižnice od nekoliko desetaka tisuća posuđenih knjiga što je strašno 
važno za čitalačku pismenost, za razvijanje kulture i nastavak ovog uspješnog rada na području grada 
Slavonskog Broda. Svaka pohvala."   
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatiti će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće  Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2016. godini. 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je sljedeće: "Predložila bi da eventualno 
ubuduće, zbog lakšeg praćenja, u ovim izvješćima imamo i usporedne pokazatelje prethodnih godina 
kako bi znali, primjerice, koliko je povećanje fonda u Gradskoj knjižnici, pa da lakše možemo pratiti 
odnose materijalnog i nematerijalnog dijela. Nadalje, svim ravnateljima ustanova, možda mi kao 
Gradsko vijeće možemo nekako pomoći i olakšati vam rad, ukoliko imate kakvo pitanje. Predložila bi da 
to možda bude ubuduće praksa tako da od nas  možete tražiti ono što mi možemo i kako mi možemo 
pomoći i olakšati vaše poslovanje. Stoga, možda imate nekakva pitanja vezano za projekte i sve drugo. 
Prihvaćamo Izvješće o radu i financijsko izvješće  Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2016. godini." 
 
Gradonačelnik je istakao sljedeće: "Ovo je dobro što je gospođa Lemaić rekla, poželjno je da se svi 
učlanite u Gradsku knjižnicu i da podižete što više knjiga."  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća  Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2016. godini. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 22 glasa "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

− KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Hrvoje Špicer, ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić Mažuranić". 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
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Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naznačio je kako slijedi: "Klub 
vijećnika je razmotrio Financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić te 
očitovanje Ureda za unutarnju reviziju Grada Slavonskog Broda te nećemo Izvješće prihvatiti. Naime, 
izvršenja pojedinih pozicija u Financijskom izvješću Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić 
sadrže rashode koji nisu knjiženi na odgovarajuća konta prema prirodnoj vrsti troškova, odnosno 
ekonomskoj klasifikaciji. Takvim postupanjem došlo je do nepravilnosti u provođenju nabave. Pozicija 
364 sadrži različite vrste troškova koji pod jednim kontom 3299 - ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja, obuhvaćaju sljedeće vrste troškova: reprezentaciju, troškove noćenja, plaćanja izvođačima, 
cvjećarske usluge, ZAMP i drugo. U planu nabave za 2016. godinu naveden je broj računa 32999, 
predmet nabave – Predstave, koncerti i ostali nespomenuti rashodi poslovanja s procijenjenom 
vrijednosti nabave 810.000,00 kuna što uključuje različite predmete nabave. Troškovi reprezentacije 
samo kod jednog gospodarskog subjekta izvršeni su u iznosu 56.391,00 kuna, za što je sukladno članku 
5. Pravilnika o provedbi bagatelne nabave radova, roba i usluga trebalo nabavu ove usluge provesti 
pozivom na dostavu ponuda od najmanje dva gospodarska subjekta po vlastitom izboru. Isto tako, 
temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi bagatelne nabave radova, roba i usluga od 5. srpnja 2014. 
godine propisano je da konačnu Odluku o odabiru donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost 
osnivača što nije učinjeno. U svrhu učinkovitog upravljanja troškovima i transparentnosti u izvršavanju 
Financijskog plana sve aktivnosti ubuduće treba planirati prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji 
uz poštivanje odredbi Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi bagatelne nabave radova, roba i 
usluga . Nadalje, Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić u okviru svog poslovanja 
organizira i rad Kazališne kavane za vrijeme održavanja programa. Za potrebe kavane vrši se nabavka 
robe te se angažira konobar putem studentskog servisa. Pri analizi Financijskog izvješća revizija je 
utvrdila kako su izvršenja troškova Kazališne kavane knjižena na nekoliko različitih pozicija. Budući da 
spomenuti troškovi nisu programski definirani to onemogućava sučeljavanje prihoda i rashoda Kazališne 
kavane. Analizom prihoda i rashoda na svim pozicijama utvrđeno je da su rashodi veći od prihoda. U 
svrhu transparentnog izvršavanja u Financijskom planu potrebno je djelatnost Kazališne kavane 
ubuduće planirati kao posebnu aktivnost nakon utvrđivanja opravdanosti troškova. Nadalje, Ustanova 
Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić, prilikom nabave koso podizne platforme za invalide 
u vrijednosti 65.625,00 kuna nije postupala u skladu s člankom 6. Pravilnika o provedbi bagatelne 
nabave radova, roba i usluga od 5. srpnja 2014. godine. Istim člankom za nabavu veću od 20.000,00 
kuna propisano je da konačnu Odluku o odabiru donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost 
osnivača. U slučaju nabave dizala utvrđeno je da suglasnost osnivača nije zatražena prije donošenja 
Odluke Upravnog vijeća. Ovim postupanjem osnivač nije mogao utjecati na odredbe sklopljenog 
Ugovora u kojem je predviđeno avansno plaćanje. Za isto je naknadno tražena suglasnost koja se 
prema odredbama članka 17. Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu daje iznimno. Stoga, iz 
svih ovih propusta, bilo neznanjem ili namjerno, Klub vijećnika neća podržati Izvješće o radu i 
financijsko izvješće  Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić u 2016. godini." 
  
Vijećnik Ante Cvitković, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naveo je: "Klub vijećnika 
je proučio predmetno Izvješće i ono na što bi se osvrnuo su niz aktivnosti koje su provedene u 
Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić Mažuranić. One su pobrojane u Izvješću, a zamolio bi 
ravnatelja da se očituje na analizu Ureda za unutarnju reviziju te bi ga ujedno pitao, je li i ranije 
Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić poslovala na sličan način kada je riječ o knjiženju ili 
je to bilo samo sada u 2016. godini? Također bi zamolio obrazloženje, s obzirom da se tu spominje 
razlika između prihoda i rashoda Kazališne kavane unutar Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić 
Mažuranić na strani rashoda, odnosno rashoda je više, ako sam dobro razumio. Može li nam reći o 
kojem iznosu se tu radi za 2016. godinu i koja su pravila rada same Gradske kavane? Kada je riječ o 
koso podizanoj platformi za invalide, može li nam objasniti na koji način su izvršena plaćanja, s obzirom 
da je tu navedeno kako je trebala suglasnost osnivača? Također, je li Upravno vijeće prihvatilo Izvješće 
o radu i financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić u 2016. godini?" 
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, istakla je: "Klub vijećnika neće 
podržati Izvješće o radu i financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić u 
2016. godini zbog niza financijskih nepravilnosti koje je gospodin Rubil iščitao tako da se neću 
ponavljati." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "Ono što mene zanima gledajući 
prijašnja izvješća i ono što sam primijetila, a što u dosadašnjim izvješćima ustanova nije bilo na ovakav 
način kako je sada predočeno, a to je očitovanje Upravnog odjela za financije i računovodstvo, Ureda 
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za unutarnju reviziju o financijskim izvješćima ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda. Zašto se 
sada odjednom, od ove godine, rade  takva očitovanja, a nisu se radila prošlih godina? Jesu li ona bila 
obvezna proteklih godina, a niste ih radili na ovakav način ili nešto drugo. Stoga, zašto se sada prvi 
puta uvela ovakva očitovanja o izvješćima i po kojoj osnovi su uvedena?" 
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, navela je: "Također sam se htjela osvrnuti na činjenicu da je jedino 
izvješće u kojem je došlo do očitovanja upravo je ovo Izvješće o radu Kazališno-koncertne dvorane 
Ivana Brlić Mažuranić. Uvidom u Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća održane 28. travnja 2016. 
godine kada je podneseno Izvješće za 2015. godinu moram reći kako ne vidim nikakvih bitnih razlika, a 
ovo je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće Kazališno-koncertne dvorane. Isto tako, Upravni 
odjel koji je pripremao materijal za Kolegij gradonačelnika, ako već držimo do preciznosti, osvrće se na 
Odluku Upravnog vijeća održanog 26. siječnja 2017. godine koje je donijelo Odluku o prihvaćanju 
Izvješća o radu, u daljnjem tekstom navodi da je Upravno vijeće održano 30. siječnja 2017. godine i 
isto tako, na kraju tog osvrta predviđenog za rad Kolegija, govori o Izvješću od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2015. godine. Datumski vam ovaj materijal za Kolegij gradonačelnika ne odgovara, pa ćete 
nešto vjerojatno ili ispraviti ili usuglasiti. Još jednom, preslušavajući tonski zapis i iščitavajući pisane 
materijale s prošlog usvajanja Izvješća Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić svi vijećnici 
prošlog saziva, a dobar dio vas je i danas ovdje, izrazito su pohvalno govorili o djelovanju Kazališno-
koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić. Možemo se praviti ne pametni, pa to ne nazvati drugim 
imenom, ali mi smo ovdje svi vrlo pametni, pa me zanima zašto je ovakvo očitovanje bilo potrebno baš 
u ovom trenutku i baš za ovu Ustanovu?" 
 
Vijećnik Mario Rubil, Duspara Mirko-NL, istakao je: "Imao bih jedno pitanje za nazočnog 
ravnatelja. Na zadnjem koncertu 100 violina iz Budimpešte ravnatelj je naglasio da je ovo originalni 
sastav koji došao u Slavonski Brod, pa su me nekoliko ljudi koji su bili na tom koncertu iznenadili s 
pitanjem, a što su oni prethodni bili? Jesu li ono bili nekakvi rezervni sastavi, a isto se davalo na sva 
zvona da su to najbolji? Zašto je sada original, a oni prijašnji nisu bili original? Molio bih ukratko 
odgovor." 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, naznačila je: "Moram istaknuti, zbog građana koji ovo slušaju, 
kako nema ništa sporno u Izvješću te je jedino sporan javni linč ravnatelja Kazališno-koncertne dvorane 
Ivana Brlić Mažuranić od strane vijećnika pozicije, a iz jednog jedinog razloga, jer je ravnatelj Kazališno-
koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić, gospodin Hrvoje Špicer bio protukandidat na izborima 
aktualnom gradonačelniku. Gospodin Prskalo, vijećnik Gradskog vijeća ovog saziva, jučer je na našem 
Klubu vijećnika rekao nešto dobro, a to je da je vrijeme da se stvari počnu nazivati pravim imenom. 
Stoga, upravo iz tog razloga ovo ističem."  
 
Vijećnik Ivan Katušić, Duspara Mirko-NL, naveo je: "U četiri stavke nespomenutih rashoda ukupan 
iznos je od  1,3 milijuna kuna za koji bi volio znati, a vjerujem i većina nas, što je to ? Ako su to 
nespomenuti rashodi, a četiri stavke iznose 1,3 milijuna kuna mislim da mi kao vijećnici i građani ovoga 
grada trebamo znati gdje su i što su to ostali nespomenuti rashodi. Imate ovdje na posljednjoj i 
pretposljednjoj stranici predmetne stavke, 3299 - iznos od 356.393,00 kuna, 3293 – iznos od 
484,600,00 kuna, 3299 – iznos od 308.800,00 kuna i 160.000,00 kuna. Mislim da iznos od 1,3 milijuna 
kuna zavređuje da se kaže što je to, jer pod navodom 'ostali nespomenuti rashodi' ne znam što je. 
Stoga, to je veliki novac da se ne bi znao gdje je utrošen. Molio bih odgovor od ravnatelja."    
 
Vijećnik Vlado Prskalo, HDZ, istakao je sljedeće: "Pokušao sam iščitati, koliko sam mogao iz ovih 
materijala, uspoređujući materijale prošlih godina od kada je gospodin ravnatelj te Ustanove i nekako 
se stiče dojam, ja nisam političar, ali to vidim. To su nekakva pravila koja ja u životu, iako imam 60 
godina, učim, međutim, nameće mi se jedna misao, 'kolo sreće se okreće' i danas je jedna pozicija 
pozicija, a sutra je druga pozicija pozicija. Mi u Hrvatskoj imamo vrlo malo ljudi da bi se vrlo lako 
odricali svojih ljudi. Ja sam za, ako postoje nekakve nepravilnosti koje se ovdje iznose, neka ravnatelj 
odgovori na ta pitanja, ali bi volio da u politiku dođu vremena malo drugačija. Ne da se nekome 
podmeće jer je bio protukandidat gospodinu gradonačelniku ili nešto drugo, volio bih da se uvede, neću 
reći morani kodeks, ali da se uvede jedna čistija priča i da se ljudi počnu sa svojim pozitivnim 
ambicijama uključivati u politiku, jer se tamo događaju dobre stvari. Ja bi volio da se i ovdje, u 
Gradskom vijeću, događaju isto dobre stvari. Osobno ću se truditi svojim radom da tako radim, ali ako 
budem osjetio da je to, kako su nekada rekli, 'sapunanje' ili ne znam već što je, ja ću nastojati da tu ne 
budem, jer ne želim na savjesti nositi nikoga. Želim ovdje glasovati, ja sam ovdje kao neovisni vijećnik. 
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Jesam bio na listi HDZ-a, ali ću glasovati po svojoj savjesti, prema kvaliteti projekata i kvaliteti onoga 
što radi ovo Gradsko vijeće i Grad na čelu sa svojim gradonačelnikom, ali  ću se jednako tako boriti 
protiv nepravde ako je bude bilo. U ovom slučaju želim podržati rad gospodina Špicera, osobno sam ga 
upoznao, jer sam sasvim slučajno bio u toj njegovoj priči oko izbora te mislim da trebamo imati na 
pameti da se 'kolo sreće okreće' i da postoje takozvani duhovni zakoni koje mi možda ovaj tren ne 
vidimo, ali se nemojmo odricati svojih dobrih ljudi."          
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni, naznačio je: "Uz ovo 'kolo sreće' o kojemu govori gospodin 
Prskalo, postoji i jedna narodna izreka, naravno ako se čita i ako si član Gradske knjižnice gdje se može 
pronaći ta izreka, a koja glasi: 'U dobru se ne uzvisi, a u zlu se ne ponizi.'"   
 
Vijećnik Stanislav Sorić, Duspara Mirko-NL, naveo je: "Molio bih ravnatelja da nam kaže, barem 
približno, financijski odnos svih predstava koje je organizirao ravnatelj i ove dvije glazbene izvedbe 
Hanke Paldum. Koliko je prikupljeno onda ulaznica, a koliko sada?"  
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, istakla je: "Ne znam imam li pravo na pitanje u ovom trenutku, ali je li 
gospodin Sorić postavio u iste omjere interes za koncert Hanke Paldum i kulturno-umjetnički i glazbeno-
scenski program u ovom gradu? Samo pitam, jer ga ovdje dole nismo čuli." 
 
Vijećnik Stanislav Sorić, Duspara Mirko-NL, dodao je: "Nisam uopće gledao na to što Vi sada 
gledate. Mene interesira financijska dobit, odnosno gubitak, ako je postojao. Naime, bitni su i ti 
odnosi." 
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, navela je: "Prije nego što uzmete Vi riječ predsjedniče, pretpostavljam 
ravnatelj i gradonačelnik, htjela bi samo reći kako prošle godine, tako i ove godine treba pohvaliti broj 
programa koje je Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić napravila, što samostalno, a što u 
suradnji s drugima. Podijelite to s brojem radnih dana i vidjeti ćete kolika je kulturna angažiranost 
Ustanove i njihovih zaposlenika. Ujedno, kako u Izvješću vidite, da je prosječna plaća oko 4.500,00 
kuna zaposlenika onda se pitajte, što te ljude motivira da tako predano rade u tako važnom području 
kao što je područje kulture? Stoga, još jednom bi iskoristila prigodu i pohvalila sve zaposlenike na čelu 
s ravnateljem."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, naznačio je: "Prije svega želim reći da o 
ravnatelju, gospodinu Špiceru, ne želim uopće raspravljati na osobnoj razini, na razini njegove političke 
opcije odakle dolazi ili sudjelovanja na prošlim lokalnim izborima. Ono što želim ovdje istaći je da 
vijećnici SDP-a nisu nikada, pa neće niti sada sudjelovati u nikakvom 'linču', ponajmanje javnom, jer 
ako je netko 'linčovan' u ovoj državi svih ovih 27 godina to su bili uglavnom pripadnici SDP-a i znamo 
od koje većinske stranke. Stoga, s indignacijom odbijam bilo kakvu takvu pomisao koja je izrečena 
ranije od strane vijećnika. U samom programskom dijelu rada Kazališno-koncertne dvorane ne bih 
puno. I osobno sam dolazio u dvoranu te bi u tom dijelu imao pohvale za ravnatelja, međutim, kao 
vijećnik ne mogu zažmiriti na financijsko izvješće, odnosno na očitovanje unutarnje revizije na 
Financijsko izvješće i ako ono ukazuje na nekakve nepravilnosti ne mogu kao vijećnik podići ruku 
bianco, a priori. Mogu napraviti usporedbu, primjerice, gospodin Kalmeta je vjerujem narodni heroj u 
gradu Zadru. On je toliko toga izgradio i toliko toga donio, ali ako je sve to napravio na nekakav 
protupravni način, ako ima problema u financijskim izvješćima, ako ne može pravdati sredstva s kojima 
je to sve uradio, naravno da o takvim ljudima morate imati skepsu i morate razmišljati sa zadrškom. 
Stoga kažem, a priori, kao Klub vijećnika nećemo podržati ovo Izvješće i ne sudjelujemo u nikakvom 
javnom linču, ali nekakva objašnjenja za ono što ovdje imamo na stolu o pitanju Financijskog izvješća 
dakako da treba dati kako vijećnicama, tako i građanima grada Slavonskog Broda."    
 
Hrvoje Špicer, ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić odgovorio je 
kako slijedi: "Pokušao sam zabilježiti neka od ovih pitanja koja su postavljena, a ako nisam budite 
ljubazni i podsjetite me. U svezi Orkestra Rajko i 100 Cigana, meni je to isto bilo zanimljivo pitanje, ali 
gospodine Rubil, da ste bili slučajno, dobro, nije Vaša obveza, ali da ste čuli izjavu direktora Rajka 
shvatili biste da na mađarskom jeziku riječ 'rajko', odnosno 'rojko' znači mladost i oni su kao nekakav 
pomladak, kako oni kažu: 'Oni su orkestar, a mi se regrutiramo iz njih'. Stoga, postoji 'Rajko' i postoji 
Orkestar 100 violina. Ne znam je li to jasno, ali je to tako, kako oni kažu, oni su naša škola, odnosno 
tako nekako. Nadalje, gospodin Katušić pita za ostale nespomenute rashode poslovanja, što zaista vrlo 
ružno zvuči, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i to je naša najveća stavka. Međutim, financije i 
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društvene djelatnosti vjerujem da će potvrditi, kako nemamo drugi način bilježiti programe, odnosno 
sve što ide uz programe. Tu su sve predstave, svi koncerti i sve što radimo. Također, ono što bi rekao 
ovdje je kako je već dugo grad Slavonski Brod u sustavu Riznice, pa tako i Kazališno-koncertna 
dvorana. Mi ne možemo platiti niti jedan račun dok ne prođe financijsku kontrolu, odnosno pišemo 
zahtjevnice, dobijemo odobrenja ili odbijenice. Stoga, za ono što nam Grad Slavonski Brod i financije 
daju odobrenje mi idemo u taj posao i napravimo ga, a ono što ne, u pravilu niti ne napravimo. U svezi 
pitanja o nepravilnom knjiženju i drugo, mogu Vam samo reći kod nas, ako spominjete te domjenke, ne 
dajemo podatke ranije, jer na početku godine ne znamo koliko će trebati. To je praksa koja u 
kazalištima postoji, jer ne znamo hoće li glumaca biti pet, šest, petnaest ili dvadeset. Ukoliko dopustite 
izložiti ću kako to radimo. Naime, ako se ugovori nekakva predstava, kako bi bilo jeftinije taj domjenak 
poslije predstave, za izvođače, bilo da su glumci, plesači, pjevači, napravimo gore kod nas. Ne vodimo 
ih u restoran. To su troškovi uz programe i tako se bilježe. To je jeftinije nego otići u restoran. Isto 
tako, piće koje tamo potrošimo, naručimo u trgovini i ako ostane višak vratimo i tako dalje. U smislu 
uštede bilježi se kao troškovi uz programe, jer to zaista i jesu. ZAMP je jedna vrsta poreza i zakonska 
obveza koju moramo platiti za glazbene programe i isto ih tu bilježimo. Noćenja koja imamo, striktno su 
vezana uz programe. Ukoliko netko zaista želi istraživati može točno vidjeti da se noćenja, datumi i 
računi poklapaju s programom koji je bio. Do sada je ovakav način knjiženja bio u redu, a sada 
financije i unutarnje revizija kažu da nije. Mi smo prije dosta godina imali Državnu reviziju u kontroli 
koja nije imala prigovor na ovakav način knjiženja. Ukoliko je sada to potrebno raditi na drugi način, 
vjerujem da će Kazališno-koncertna dvorana to tako i knjižiti. Nadalje, Kazališna kavana je također 
nekakva vrsta usluge za koju smo uspjeli dobiti dopuštenje za rad od nadležnih službi u Županiji prije 
šest, sedam godina, ali isključivo na način da možemo raditi dva sata prije programa, u vrijeme 
programa i dva sata poslije programa. Zauzvrat nismo u sustavu PDV-a i ne moramo ga obračunavati. 
Stoga, jedne godine budemo tisuću kuna u plusu, a druge godine, mislim da je sada 1.600,00 ili 
1.800,00 kuna u minusu, ali to je jedna usluga koja služi isključivo i primarno tome da glumci, pjevači, 
svirači, plesači kada dođu u Slavonski Brod, naprave tehničku probu i iz autobusa ne moraju ići dalje u 
grad, nego ostanu i popiju tu kavu i piće kod nas i dalje idu na probu i ostalo. Ona ne smije biti nešto 
jako profitabilna, jer bi onda podlijegali sasvim drugim zakonskim okvirima i propisima i bili bi u sustavu 
PDV-a. Mi smo to na takav način registrirali. Nadalje, u svezi koso podizne platforme, ja sam negdje 
krajem prošle godine pisao gradonačelniku o tome kako sam razgovarao s Udrugom Loco-Moto, 
posebno s gospođom Gordanom Mišković, o tom rješenju, da na neki način omogućimo i olakšamo 
osobama s invaliditetom pristup u hol dvorane. Prošle godine se ukazala prilika, jer smo ostvarili višak 
sredstava, provjerio sam cijene na tržištu i to sam poslao. Odgovor u pisanom obliku mislim da nisam 
dobio, ali sam sazvao Upravno vijeće koje je dalo suglasnost da se u to ide. Kako je riječ o nekoliko 
desetaka tisuća kuna nismo trebali nikakve velike nabave, imali smo tri ponude i krenuli smo u posao i 
to je bilo montirano. To je i danas u funkciji i sigurno je nešto što unapređuje rad Kazališno-koncertne 
dvorane i pomaže osobama s invaliditetom. Mi smo morali tražiti suglasnost i dobili suglasnost Grada za 
avansno plaćanje i to nam je gradonačelnik odobrio. Stoga, to je montirano i to postoji, a ono što 
stvarno u svojoj dokumentaciji nisam mogao pronaći je krajnji dokument koji Vi spominjete i bio bih 
slobodan, ako je to moguće, naknadno ga zatražiti. Dakle, imamo Odluku Upravnog vijeća, pismo 
gradonačelniku i zahtjevnicu koju sam pisao Gradu i koju su financije odobrile da idemo u to, jer bez te 
zahtjevnice  ne bi se niti usudili. Imam ugovor i Upravno vijeće je sve skupa odobrilo te sam mislio da 
je to dovoljno. Nadalje, nisam shvatio ovo pitanje za Hanku Paldum, ali moram biti iskren, ja ne znam 
koliko je koncert Hanke Paldum prihodovao novaca, jer je to bio program koji je organizirao Grad 
Slavonski Brod. Mi smo tu morali dati dvoranu besplatno u dva dana koncerta. Koliki su prihodi Hanke 
Paldum u Kazališno-koncertnoj dvorani bili ne znam. Netko je ovdje spomenuo športsku dvoranu, ako 
se takvi koncerti održavaju dva puta, vjerujem da bi to bilo isplativije Gradu, jer plaćati Hanku Paldum 
dva puta za dva koncerta je skuplje nego je platiti jednom. Bilo bi sigurno pametnije i bolje takav 
koncert napraviti u športskoj dvorani, pa bi onih 400, 500 ljudi koji nisu uspjeli, nakon drugog koncerta, 
ući unutra, a zvali su za karte, bili zadovoljni. Ušli bi, vidjeli, čuli svoju veliku estradnu divu i bilo bi 
sigurno jako zadovoljni, a ne bi bili nezadovoljni, jer na kraju, kada netko ne dobije kartu, budemo mi 
krivi. U pravu ste ako želite komparirati, ja sigurno na koncertu ansambla Zagrebačkog kvarteta ne 
mogu ostvariti tolike novce koliko Hanka Paldum, ali se za to natječemo za sredstva iz Ministarstva. Ti 
koncerti zapravo nisu rentabilni i domena su nečega što se zove visoka kultura i mi na njih ne 
naplaćujemo ulaznice te smo sretni da dođu svi koje to zanima, poglavito iz Glazbene škole da našoj 
djeci omogućimo svakog mjeseca, a nekada i dva puta mjesečno takav koncert na kojem imaju prilike 
čuti, u svom gradu, vrhunske akademske glazbenike i umjetnike. To su koncerti koje održavamo u 
Glazbenoj školi i to su koncerti koje održavamo najčešće u Crkvi Presvetog Trojstva, jer su nam to 
prostori adekvatni za takve stvari. O nekakvoj razini, kvaliteti i novcu ne mogu sada razgovarati, jer to 
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je stvar nekakvih elaborata ili nekih ljudi iz domene kulture ili kulturne politike ovoga grada, a ja 
vjerujem da Grad Slavonski Brod i u budućnosti zasigurno neće odustati od ove vrste koncerata, jer je 
riječ o ljudima s kojima imamo divnu suradnju i oni vole doći u Slavonski Brod. Ministarstvo kulture od 
kada sam ravnatelj, sve ove godine, podupire koncertna gostovanja i naše manifestacije. Dani plesa 
nisu i sigurno neće nikada zaraditi onoliko koliko bi zaradila Hanka Paldum, ali mislim da vrijedi u jednoj 
gala večeri imati četiri nacionalna baletna ansambla u Slavonskom Brodu, jer to niti jedan grad u 
Hrvatskoj nema. To je ono što bih htio reći. Sjetio sam se kod koso podizne platforme, kada sam 
istraživao s Udrugom Loco-Moto, dobio sam informaciju koju bi možda bilo zanimljivo provjeriti, da se 
prije nekih šest, sedam godina Grad Slavonski Brod natjecao na Natječaju Ministarstva branitelja i dobio 
jedan veći dio, ako ne sve, onda 80% sredstava za tu koso podizanu platformu. Sredstva su došla, ali 
to nije bilo tada realizirano i ta su sredstva morala biti vraćena nazad u Ministarstvo branitelja. To je 
nešto što bi bilo zanimljivo provjeriti. Istina, ja to nisam znao, nisam imao informacije i nisam bio ranije 
upućen, a ono što mi je tu stvarno bilo na umu je samo da osobama s invaliditetom omogućim prelazak 
iz glavnog hola u našu dvoranu i da se ne moramo patiti s onim starim gusjeničarom. Istina je da su 
nam voditelji udruga, zapravo cijelo vrijeme i prigovarali i da mi je to stalno 'stajalo na glavi' da to 
moramo riješiti. Uspjeli smo i siguran sam da ovdje nema nikoga tko bi bio protiv tako nečega. U svezi 
suglasnosti, ja je stvarno nisam uspio naći te ukoliko je moguće dobiti je naknadno."  
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, zatražila je stanku, sukladno 
članku 18. Poslovnika Gradskog vijeća, radi dodatnog usuglašavanja mišljenja.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća odobrio je stanku od deset minuta.  
Nakon stanke predsjednik Gradskog vijeća konstatira nazočnost dovoljnog broja vijećnika na sjednici za 
donošenje pravovaljanih odluka.  
 
Vijećnik Ante Cvitković, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naveo je: "Nakon što smo 
dobili obrazloženje ravnatelja Kazališno-koncertne dvorane, Klub vijećnika će glasovati 'za' Izvješće iz 
razloga koje ću navesti. Naime, rashodi su i do sada knjiženi na istim pozicijama, a Izvješća su ranijih 
godina usvajana te do sada to nije bio nekakav problem. Stoga nam je obrazloženje ravnatelja o točki 
jedan, u smislu da je to do sada bilo u redu, dovoljno. Kada je riječ o točki dva i razlike između prihoda 
i rashoda koja je oko 1.000,00 kuna, s obzirom na okolnosti da Kazališna kavana radi dva sata prije, za 
vrijeme i dva sata poslije predstava i da je ovih godina taj rad Kazališne kavane u sastavu Kazališno-
koncertne dvorane bio pozitivan, mišljenja smo da to nije dovoljan razlog da bi bili protiv. Također, 
kada je riječ o platformi za osobe s invaliditetom, navedeno da je postojala odluka Upravnog vijeća, 
postojala su određena pisma i da postoji mogućnost da se suglasnost daje iznimno, kako je i navedeno, 
iznimno, nije redovito. Iz navedenih razloga Klub vijećnika podržati će  razloga podržati će Izvješće o 
radu i financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić u 2016. godini." 
   
Gradonačelnik je istakao sljedeće: "Podsjetio bih cijenjene vijećnice i vijećnike da se ovdje radi o 
Financijskom izvješću Ustanove za 2016. godinu i da ovdje nije dobro pričati o izborima, jer su oni bili u 
2017. godini. Stoga, neke mi stvari u ovim raspravama nisu jasne, ali nemam namjeru za ono što 
opozicija u ovom Vijeću ukazuje i sugerira, nekakav 'linč' i nekakve smjene. Neprihvaćanje ovog 
Izvješća ne znači smjenu ravnatelja. Cilj je ovdje prije svega bio unaprijediti poslovanje, voditi knjige 
onako kako treba te ovdje ne smatram kako je jedina krivnja Ustanove, nego je krivnja i našeg odjela, 
jer su sve ustanove u Riznici i sve su, što bi Vas ispravio, dobile očitovanje. Ovdje imate očitovanje za 
sve ustanove s potpisom revizorice i pročelnice koja vodi financije Grada Slavonskog Broda. Moram 
ovdje još reći da sam ovog ravnatelja predložio prije četiri godine i prije osam godina na mjesto 
ravnatelja i da nisam gledao njegovu stranačku pripadnost, niti njegovu, a niti ostalih ljudi koji se 
javljaju u ovu Gradsku upravu. Imali ste, a imate i sada ovdje pročelnike koji su članovi HDZ-a i nije mi 
palo na pamet mijenjati bilo koga, pa ne mislim to raditi niti poslije vaše rasprave vezano za ravnatelja. 
Dobro je da ne dijelimo ljude po stranačkoj pripadnosti, dobro je da se nove osobe i nova lica uključuju 
u politiku, bez obzira bili u poziciji ili opoziciji, jer je to samo znak da sazrijevamo kao demokratsko 
društvo i da građani imaju priliku birati između kvalitetnih kandidata, što su, na kraju krajeva, i proveli 
na ovim izborima. Stoga, nemojmo ovdje koristiti ovakve teške riječi, jer da je nepravilnosti bilo, bilo je. 
Nisu one tako velike da bi netko trebao gubiti glavu zbog toga. Ovo očitovanje služi samo kao 
upozorenje, jer ako ste čitali ostale materijale navodi se i za Gradsku knjižnicu pad prihoda, kao i za 
Galeriju, bez obzira o kojem iznosu se radilo. Naime, ako je prije bilo 10.000,00 kuna, a sada, 
primjerice, 8.000,00 kuna, ukazuje sa na to i dobro je da ravnatelji obrazlože zašto je to tako i da kažu 
na koji način možemo tu situaciju popraviti u pojedinim ustanovama. Stoga, nemojmo ovdje brkati i 



 23 

nemojmo ići s politikom, jer ovdje pričamo o izvješću jedne ustanove. Kada pričamo o ovoj platformi 
gospodin ravnatelj je rekao kako je bio novac za ovu platformu. Da, bio je, jer smo tako isto napravili i 
dizalo u Gradskoj knjižnici, preko Ministarstva branitelja, odnosno preko Udruge 100%-tnih invalida 
Domovinskog rata, jer s njima imamo dobru suradnju i tada su nam odobrena sredstva. Na žalost tada 
se nije iznašlo najbolje tehničko rješenje u samoj Ustanovi, jer je bilo govora da li da ide vanjsko dizalo, 
da li da ide unutra, odnosno kako da ide i na kraju su ta sredstva vraćena Ministarstvu. Mislim da se 
radilo o nekakvih šezdesetak tisuća kuna. Evo, sada je to napravljeno iz vlastitih sredstava, možda nije 
trebalo i možda se moglo isto tako ponovo kandidirati, jer Ministarstvo raspisuje natječaj svake godine i 
mogu se prijaviti ustanove, gradovi, razvojne agencije, ali odrađeno je ovako. Stoga ne dižimo ovdje 
tenzije, jer nema za to razloga. Revizija je provela ono što je provela u svim ustanovama i to imate 
ovdje u materijalima te gledajmo samo da pokušamo popraviti vođenje knjiga, jer mislim da trebamo  
biti svi na tragu da ovaj grad bude najtransparentniji grad u Republici Hrvatskoj."  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća  Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić Mažuranić" u 
2016. godini. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da, od 22 nazočna vijećnika, s 9 glasova "za" i 13 glasova 
"protiv", Izvješće nije prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

− GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOG BRODA 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Branimir Pešut, ravnatelj Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naveo je kako slijedi: "Kao i 
prethodna izvješća ustanova Klub vijećnika je razmotrio Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije 
umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2016. godini i prihvatiti će ga uz opasku kako je također 
evidentan pad prihoda za koji ne znamo razlog. Je li manji angažman ili je nešto drugo, pa bi molio 
ravnatelja da mi odgovori. Iz Gradske knjižnice su mi ostali dužni odgovoriti na to pitanje." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naznačio je: "Pred nama je 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2016. godini i već je 
primijetio i predstavnik Kluba vijećnika Duspara Mirko-Nezavisna lista da u financijskom izračunu postoji 
manjak na prihodovnoj strani, odnosno umanjenje. Naime, kada je usvajan Zakon o muzejima, 
galerijama i drugim kulturnim institucijama u Hrvatskom saboru bilo je kontradiktornih rasprava u svezi 
toga trebaju li galerije, muzeji i ostale kulturne institucije i ustanove ostvariti dobit od 10% od svoga 
rada. To znači da bi se one u neku ruku tada komercijalizirale i izgubile dijelom prvotnu, kulturnu 
funkciju, jer ono što je bilo obrazloženje je da kultura nije trošak nego zapravo investicija. Kada bi se  
vratili malo unazad, iako je ta točka prošla, i za Kazališno-koncertnu dvoranu vrijedi da je ona kao 
kulturna institucija vrhunska u Slavonskom Brodu, više trošak nego investicija. Naime, mogli smo 
dovesti ovdje 'ultru narodnjaka i turbo folka' i onda bi zaradili puno novaca. Tko to voli, Hanku i ostale 
neka dovede. U svezi Galerije vidimo da je prema zakonu koji postoji u Republici Hrvatskoj, prihodi od 
obavljanja osnovnih poslova, vlastita djelatnost, planiran za 2016. godinu u iznosu od 10.857,00 kuna, 
a ostvaren je u visini od 8.600,00 kuna, odnosno samo sa 79,9%. Sada bi mi kao Klub trebali biti, samo 
na osnovu toga, protiv ovog Izvješća, iako je to, po osobnom shvaćanju i po shvaćanju Kluba, prije 
svega kulturna institucija potrebna gradu Slavonskom Brodu i kojom se grad Slavonski Brod zaista 
može ponositi i ima što pokazati onima koji u grad dolaze, a i po ovim pokazateljima organizacije raznih 
manifestacija koje su navedene u ovom materijalu. Naveo sam samo primjer koji bismo mi mogli 
također tako oštro ocijeniti kako je bilo u ranijoj raspravi u svezi Kazališno-koncertne dvorane i biti 
protiv, ali nećemo. Mi ćemo kao ljudi koji razumiju i znaju potrebe u kulture građana grada Slavonskog 
Broda i onih koji nas posjećuju biti za ovo Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina 
Grada Slavonskog Broda u 2016. godini."    
 
Predsjednik Gradskog vijeća, Stribor Valenta, u ime Kluba vijećnika SDP-a, podržati će 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2016. godini, uz isto 
pitanje ravnatelju u svezi tendencije pada samostalnih prihoda. 
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Branimir Pešut, ravnatelj Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda odgovorio je: "Svima je 
poznato da živimo ovih nekoliko zadnjih godina u situaciji svima nama dobro poznatoj. Govorimo svi o 
krizi, o neimaštini i na žalost, kada se dogodi ozbiljnija ekonomska kriza, kultura je ta koja će uvijek biti 
prva na udaru. Mi smo, koliko se sjećam, prije te famozne 2009. godine, ostvarivali relativno pristojne 
prihode, poglavito stoga što smo naše prostore, prije svega Galeriju Ružić, iznajmljivali brojnim 
udrugama i tu su se održavale konferencije, skupovi liječnika i drugo, tako da u to vrijeme, zaista, 
rekao bih odrođenog ekonomskog poleta, nije nikome na kraj pameti padalo da će se poslije stanovitog 
broja godina cijela ta priča urušiti. Kada govorimo o troškovima i o zaradi trebamo prije svega imati u 
vidu, konkretno jedan podatak, u Hrvatskoj, spomenuli smo biblioteke, 50% Hrvata ne kupi niti jednu 
knjigu godišnje, što već samo po sebi dovoljno govori u kakvoj smo situaciji. Moglo bi se ići u analize, u 
nekakve priče i usporedbe, ali vas uvjeravam da situacija nije puno bolja niti kod naših kolega u 
muzejima, primjerice Požegi, Novoj Gradiški, Vukovaru, Osijeku i da zapravo svi oni imaju taj problem 
pada tih famoznih financijskih prihoda. Međutim, također moram napomenuti da mi radimo po zakonu 
o neprofitabilnoj djelatnosti i ono što je gospodin Grubišić napomenuo, od nas se zapravo na neki način 
i ne očekuje da mi sada ostvarujemo nekakav profit. Onog trenutka kada bi se to dogodilo mi bi smo 
trebali promijeniti našu politiku i ustrojstvo galerija i muzeja, ne samo na području Slavonskog Broda, 
nego cijele Republike Hrvatske. Iskoristio bi ovaj trenutak te odgovorio na pitanje o financijama na 
način da prije svega, zadatak Galerije umjetnina i ne samo Galerije, konkretno svih onih koji su 
uključeni u galerijsko-muzejsku djelatnost, je da se osigura nešto drugo, a najmanje da se govori i da 
se računa na taj famozni prihod. Konkretno, Galerija je prošle godine imala nekoliko zaista sjajnih 
izložaba, što ne govorim iz razloga da bi sam sebi 'rep dizao' ili da bi rejting ove kuće bio još veći nego 
što je, ali moram podsjetiti da smo između ostalog imali dvije sjajne izložbe koje su bile nacionalnog 
značaja i karaktera. Prije svega to je izložba Triennale akvarela koju radimo zajedno s kolegama iz 
Karlovca. To je nacionalna izložba koja okuplja već skora 18 godina najbolje od najboljega kada je riječ 
o specifičnom mediju koji je prepoznatljiv ovdje u Slavonskom Brodu i na toj izložbi svaki puta 10% 
brodskih slikara izlaže svoje radove, što zapravo nije mali rezultat. Druga stvar, možda još značajnija za 
ovu raspravu je da smo prošle godine imali izložbu za Dan grada, izložbu akademskog kipara, dekana 
Zagrebačke akademije, profesora na Akademiji, Peruška Bogdanića. Ta izložba je bila jedna u nizu 
izložaba koje, mogu slobodno reći, pripadaju A klasi, prvoj liniji hrvatskih umjetnika, kipara i slikara. 
Upravo za tu izložbu Peruško Bogdanić je dobio najvišu nagradu za kulturu koja se daje u ovoj zemlji, a 
to je nagrada Vladimir Nazor. Ja ne znam unatrag deset, dvadeset i više godina da je jedna institucija iz 
ovog dijela Hrvatske organizirala nešto slično i da je netko dobio najvišu nagradu za kulturu koju 
dodjeljuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. To je zapravo nešto na što trebamo svi biti ponosni, 
ne samo djelatnici Galerije umjetnina, nego i stanovnici grada Slavonskog Broda, a rekao bi i ovog 
dijela Slavonije. Na samoj dodjeli koja je bila 19. lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu rečeno je 
između ostaloga, kako je ta nagrada došla u ruke sjajnom kiparu, sjajnom umjetniku, a istovremeno 
umjetnik je rekao kako je stjecajem okolnosti i provincija bila ta koja je prepoznala njegov značaj i 
njegovo djelo. Drugim riječima, ne moraju se svi veliki događaji i velike manifestacije odvijati u 
središtu, u Zagrebu, jer zapravo i rub i provincija također može organizirati nekakav događaj, kulturnu 
manifestaciju i priredbu koja će po svom značaju imati nacionalni predznak. Stoga, ne znam tko može, 
ako već govorimo o materijalnim sredstvima i novcima, kao bi se narodski reklo 'tko to može platiti'. 
Nadalje, moram također istaći da godina dođe i godina prođe, financijska izvješća mogu biti veća ili 
manja, kvalitetnija ili manje kvalitetnija, možemo više ili manje zaraditi. Ista priča je s našim 
donacijama. Između ostalog, prikupljanje građe je jedna od temeljnih disciplina i zadataka galerija i 
muzeja. Konkretno prošle godine, Galerija je ostvarila donaciju u vrijednosti, onoj najkonzervativnijoj, 
od 23.000,00 kuna. U dodatku ovom Izvješću vidite da su tu neki autori zaista iz prve linije hrvatskog 
slikarstva i kiparstva koji su poklonili svoje radove Galeriji umjetnina i samim tim bilanca Galerije je 
povećana, a  da nas nije ništa koštalo. Za prošlu godinu Galerija nije imala lipu sredstava za otkup 
umjetnine, ali zahvaljujući našem trudu, naporu i našoj želji da ipak nešto u fundusu ostane poslije 
svake izložbe, a definitivno poslije svake izložbe ne ostaju samo katalozi, pozivnice i plakati, nego 
ostane nešto čime ćemo obogatiti i naš fundus, jer to je u konačnici cilj svakog onog tko je zaposlen u 
muzejima i galerijama i tko želi da ta zbirka neprestano raste. Sve te zbirke imaju smisao utoliko 
ukoliko se ne zaustavljaju na jednom broju nego da se novim inventarnim jedinicama povećava naše 
kulturno blago. Danas je to umjetnina, a sutra će biti kulturna baština. Ništa ne nastaje preko noći, 
ništa ne nastaje u kratkom vremenu. Jednako tako je i priča o Koloniji Sava koja traje 38 godina i preko 
tisuću inventurnih jedinica koje su u tom razdoblju prikupljene govore o tome da nije sve u novcu, niti 
je sve u tome što će se iskazati nekakvim novčanim sredstvima. Mogao bih vam pričati bez kraja. Ja 
vjerujem da ova teška vremena ove krize neće dugo trajati i da će doći nekakva bolja i da ćemo imati 
bolju posjećenost, ali vjerujte, iz iskustva znam, baveći se ovim poslom dugi niz godina, da ljudi 
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jednostavno nemaju novaca za neke najelementarnije stvari, a kamo li da mogu izdvojiti, sada nama to 
može malo zvučati smiješno, 10,00 kuna ili 5,00 kuna za ulaznicu u Tadijanovićev dom ili Galeriju Ružić. 
U svezi marketinškog segmenta djelovanja Galerije, svima je poznata i adresa, lokacija i čime se 
bavimo, a za svaku manifestaciju koja se odvija u našoj ingerenciji javnost je upoznata i zna, putem 
medija i pozivnica. Stoga, itekako se zna lokacija i mjesto gdje se određeni kulturni događaj odvija. 
Svaki taj događaj je u funkciji upravo tih naših stalnih postava Galerije Ružić i postava Dragutina 
Tadijanovića. Toliko te ukoliko ima još pitanja na raspolaganju sam."  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2016. 
godini. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 21 glas "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

− USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA U 
VLASNIŠTVU GRADU 

 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Damir Rukavina, ravnatelj Ustanove za gospodarenje športskim objektima u vlasništvu Grada. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naznačio je kako slijedi: "Klub 
vijećnika razmotrio je Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove za gospodarenje športskim 
objektima u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u 2016. godini i uz sve ovo što smo vidjeli prihvaćamo 
ga." 
 
Vijećnica Lidija Blažević, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Klub vijećnika 
je razmotrio Izvješće i glasovati ćemo protiv, jer smatramo kako je ono suviše šturo. Naime, u samom 
uvodu navedeno je kako su za svaki sportski objekt izrađeni planovi održavanja, a iz Izvješća se ne 
može iščitati jesu li oni u potpunosti izvršeni ili nisu, kao i njihova financijska strana. Također se može 
vidjeti različiti odnos Ustanove prema objektima slične vrste i namjene, konkretno stadioni, ali se opet 
ne može utvrditi zašto je tome tako. Naime, nigdje u Izvješću nije navedeno koji su objekti, ponovo 
kažem stadioni, u koncesiji. Kada su u pitanju stadioni, do koje granice Ustanova upravlja objektima, a 
odakle upravlja koncesionar? Mogu shvatiti da su dva stadiona prošle godine dobili na upravljanje, o 
njima ranije niste pisali, a niti u ovom Izvješću se o tome ništa ne spominje. Isto tako o pitanju svih 
radova koji su izvršeni na objektima može se zaključiti da su svi radovi na održavanju i servisiranju 
izvedeni od strane djelatnika Ustanove, odnosno nije bilo vanjskih usluga, jer ako ih je bilo onda bi 
trebali biti financijski iskazani. U svezi financijskog dijela izvješća, bilo bi lijepo da je prikazana 
usporedna analiza u odnosu na prethodno razdoblje. Stoga, to su razlozi zašto ćemo glasovati protiv. 
Nadam se da će ipak neke primjedbe za iduće razdoblje biti usvojene."   
  
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, u ime Kluba vijećnika SDP-a, podržati će 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima u vlasništvu Grada 
Slavonskog Broda u 2016. godini. 
 
Vijećnica Karmen Dizdar, Lista grupe birača, naznačila je sljedeće: "Analizom ovog Izvješća 
vidimo da su izuzetno loši indeksi prihoda. Naime, ovdje se ne radi o kulturnim objektima i kulturi koji 
nisu prihodovni, nego o športskim objektima koji bi možda na neki način mogli bolje poslovati. Indeksi 
su od 40 do čak 15 što je stvarno jako loše. Nadovezala bih se na ovo da se odvoje prihodi i rashodi po 
mjestima troška tako da se vidi koji športski objekt koliko troši i koji koliko prihoduje, jer se iz ovog 
Izvješća to ne vidi."   
 
Gradonačelnik je istakao kako slijedi: "Moram priznati da mene po malo iznenađuju ovakve 
konstatacije. Imali smo maloprije elaborat o toma što je kultura i što bi i kako bi trebalo, a jedina stvar 
na koju se ukazalo je da su prihodi u padu. Nije to bila kritika i ne može mi nitko reći da se ne može 
povećati broj posjetitelja, jer njih ima. Znači, ovo su prihodi čisto od ulaznica, pa i u onom prethodnom 
gdje smo pričali o linču i kada smo pokušali nešto uspoređivati s Cecom ili ne znam s kim. Sada ovdje  



 26 

kada pričamo možda ste pobrkali lončiće, jer ovdje se ne radi o profesionalnom športu, nego se radi o 
amaterskom športu, o klubovima koji su u gradu Slavonskom Brodu, radi se o djeci, o mladim ljudima 
grada Slavonskog Broda koji s bave športom. Ovdje se radi o objektima koje najvećim dijelom financira 
Grad Slavonski Brod, rekao bih u 100% iznosu. Ovdje se postavljaju pitanja od pojedinaca koji su 
zaposleni u klubovima koji ne plaćaju Gradu ništa, koji nisu promijenili niti jednu daščicu na prostorima, 
a postavljaju pitanje zašto bi se radila prenamjena prostora ili stavljalo izvan snage javno dobro i 
ostalo. Ne znam znate li vi u kakvoj je situaciji šport u zadnjih sedam, osam i deset godina? Očigledno 
je da ne znate, jer jedini sponzor športskih klubova u gradu Slavonskom Brodu je Grad Slavonski Brod. 
Za razliku od nekih koji su zaposlili deset, jedanaest i više osoba i gotovo 80% novca koji ide za šport 
troše za svoje plaće, u Gradu Slavonskom Brodu radi jedna osoba koja je radila i kada smo došli da 
vodimo ovaj grad. Stoga, trebate malo više koristiti športske objekte Grada Slavonskog Broda i pomoći 
im da što lakše prebrode sve ovo i nastojati vratiti dio onih sredstava koje su Brođani zaradili, kao što 
su, primjerice gospodin Olić, Mandžukić i ostali, a koja stoje gore u HNS-u i troše ih pojedinci za svoje 
osobne potrebe ili potrebe svog kluba, a ne za potrebe mladih grada Slavonskog Broda. Pitam vas, 
zašto naši ljudi koji su na istaknutim pozicijama u Zagrebu nisu niti jedno igralište s umjetnom 
podlogom donijeli u grad Slavonski Brod? Niti jedno. Prvo igralište koje smo napravili napravio je Grad 
Slavonski Brod na Klasijama, dva komada i sada su već za izmjenu. Odradili smo u Naselju Andrija 
Hebrang i Koloniji u krugu Osnovne škole, upravo da mladi imaju uvjete kakve imaju drugi, a ne da 
dođu i da se prvo iščuđuju dva sata kakav je to teren. To smo mogli i trebali dobiti, jer je dovoljno 
milijuna došlo u Republiku Hrvatsku zahvaljujući našim istaknutim nogometašima, pa i drugim 
sportašima, ali nismo dobili. Lijepo je vidjeti i ovih dana Reprezentaciju Hrvatske žena u košarci kada 
trče Klasijama i ostalo. Stoga, budimo malo konstruktivni i gledajmo kako da pomognemo i kako da što 
više toga napravimo u ovom gradu."             
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća  Ustanove za gospodarenje športskim objektima u 
vlasništvu Grada Slavonskog Broda u 2016. godini. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 21 nazočnog vijećnika, s 13 glasova "za", 6 
glasova "protiv" i 2 glasa "suzdržan", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog 
Zapisnika. 
 

− HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,  
PODRUŽNICA ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE 

 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Stanko Andrić, predstojnik Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatiti će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u 
2016. godini. 
 
Vijećnik Vlado Prskalo, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je: "Klub vijećnika, 
na zajedničkom sastanku, proučio je Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog instituta za 
povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u 2016. godini te će ga podržati uz 
određene preporuke. Naime, ne znači da se jedan dio tih preporuka ne radi, ali htjeli smo naglasiti kako 
bi Institut, kao što smo i svi mi ovdje u službi građana grada Slavonskog Broda, na neki način, bez da  
povrijedi svoju aktivnost, otvorio jednu dostupnost arhiva, časopisa i ostalog što izdaje i da mladi ljudi, 
učenici i studenti u Slavonskom Brodu imaju pristup jednom dijelu građe koju izdaju. Nadalje, pohvalili 
bi znanstvene projekte koje Institut planira provesti i koje provodi. Svaka pohvala. Također Klub 
vijećnika naglašava važnost popularizacije znanosti. Naime, nama se u društvu događa niz loših stvari, 
poglavito u zadnjih 25 godina. Uopće neću polemizirati, ali moramo doći u situaciju da se rad plaća, da 
se nerad ne plaća, da se znanje plaća i da se ne znanje mora ipak na neki način dograditi. Stoga, 
popularizaciju znanosti, što je potrebno, ako to Institut može neka to na neki način pojača, jer tamo 
imamo dosta veliku koncentraciju znanstvenika. Također, naša je preporuka mobilnost znanstvenika 
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koji rade u Institutu. Stoga, uz sve ono što su u ovom materijalu napisali predlažem da se ta mobilnost 
možda naglasi, jer će kroz tu mobilnost biti još učinkovitiji u sredini u kojoj djeluju."    
 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, u ime Kluba vijećnika SDP-a, podržati će 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje u 2016. godini. 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća  Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje u 2016. godini. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 22 glasa "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 4. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Slavonskog Broda u 2016. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Stanislav Sorić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, nakon analize prihvaća 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2016. 
godini. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je: "Klub vijećnika, 
kao i osobno kao nezavisni vijećnik podržati će Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2016. godini, ali uz određena obrazloženja i malo rasprave, a ne 
samo biti ćemo za i gotovo. Gospodin Vuleta je ovdje nazočan, što mi je drago, jer smo zajedno vodili 
bitku dok sam bio u Saboru u svezi Javne vatrogasne postrojbe na području naše županije i planirali 
osnivanje postrojbe i u Novoj Gradiški, jer primjerice, Krapinsko-zagorska županija koja je manja za 
50.000 stanovnika ima šest javnih vatrogasnih postrojbi, Klanjec, Oroslavlje, Pregrada, Zabok i druge. 
Kako se sve to skupa nalazi na jaslama države i financiranje je prije svega iz decentraliziranih 
sredstava, Krapisnko-zagorska županija ima šest takvih postrojbi, a Brodsko-posavska jednu i sada 
dvije s postrojbom u Novoj Gradiški. Jedva smo uspjeli da se ta u Novoj Gradiški formira. S obzirom na 
tu suradnju koju smo imali i dogovora prilikom moga rada u Saboru, drugo pitanje koje sam postavio, 
ne javno, nego u kuloarima i dobio odgovor od gospodina Vulete je da s tvrtkom Pastor nema ugovora 
u svezi pregleda i popravaka vatrogasnih aparata. Stoga je Javna vatrogasna postrojba Grada 
Slavonskog Broda, uz vatrogasnu djelatnost, obavila i usluge servisiranja vatrogasnih aparata pravnim i 
fizičkim osobama i to 4.406 komada u 2016. godini od čega je ostvarila i određeni prihod, što je u 
pozitivi. U Izvješću imamo evidenciju intervencija po danima nastanka požara te je zaključak da je 
petkom najmanje, a nedjeljom najviše požara. U 2016. godini je bilo ukupno 209 vatrogasnih 
intervencija te taj broj, u usporedbi ranijih godina, od 2007. godine, varira ili je u blagom padu. 
Uzmemo li 2013. godinu onda je taj broj bio zanimljivo najmanji. Zašto baš 2013. godina, teško je reći, 
ali statistika je ovdje gotovo nebitna, jer nema nekakvog pomaka u tom smislu. Gledajući dob 
zaposlenika, ukupno 54 zaposlenika prosječne je starosti 42,3 godine. Nadalje, financijsko izvješće koje 
je priloženo ovom Izvješću je, reći ću, besprijekorno i razvidno, a kako su to decentralizirana sredstva iz 
države može se reći da koliko se dobije toliko se i utroši. Kako nema nekakvih posebnih primjedbi, Klub 
vijećnika će dati pozitivno mišljenje, odnosno prihvatiti Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2016. godini." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, u ime Kluba vijećnika SDP-a, podržati će 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2016. 
godini. 
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Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je sljedeće: "Imam malu digresiju. Naime, 
obavljenom revizijom Državnog ureda za reviziju za 2015. godinu utvrđene su nepravilnosti i propusti 
koji se odnose na računovodstveno poslovanje i postupke javne nabave. Budući da 2016. godine nije 
provedena revizija nadam se da su se ti propusti ispravili. Podržati ćemo Izvješće o radu i financijsko 
izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2016. godini."  
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naznačio je: "Gospodina Vuletu sam pitao, ali je bitno 
da i javnost bude upoznata, pa ću postaviti isto pitanje. Naime, u financijskom dijelu se skupilo negdje 
iz 2015. i 2016. godine, u ostatku prihoda, oko milijun kuna te je napisano kako će ta sredstva biti 
utrošena za nabavku vozila za gašenje šumskih požara, jer sadašnje vozilo koje posjeduje Javna 
vatrogasna postrojba, jedno od njih dvanaest, proizvedeno je 1987. godine, marke TAM, Tvornica 
automobila Maribor i zaista je potrebno da se nakon 30 godina starog vozila kupi novo. Stoga bih pitao 
gospodina Vuletu da nam objasni dokle se stiglo u nabavci novog vozila za gašenje šumskih požara?" 
 
Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda odgovorio je 
kako slijedi: "Gospodin Grubišić spomenuo je Krapinsko-zagorsku županiju i mogu reći da se tako nešto 
moglo napraviti i u Brodsko-posavskoj županiji. Naime, prošle godine sam osobno sudjelovao u 
razgovorima sa svim načelnicima općina i gradonačelnicima gradova u Brodsko-posavskoj županiji te 
napravili elaborat kako bi se to moglo urediti, međutim, nije bio iskazan nekakav veći interes da se 
formira jedna veća županijska postrojba koja bi povukla veća sredstva iz državnog proračuna za 
financiranje vatrogastva u našoj županiji. Stoga, to je nešto na što mi ne možemo utjecati. U svezi 
servisiranja vatrogasnih aparata, činjenica je da Pastor ima monopol u Republici Hrvatskoj i tako je i 
zakonske propise prilagodio sebi. Do prije nekoliko godina Ministarstvo unutarnjih poslova izdavalo je 
odobrenja za rad, međutim, promjenom zakona svaki pojedini proizvođač daje ovlaštenje za rad 
servisima, pa tako za servisiranje vatrogasnih aparata čiji je proizvođač Pastor naši serviseri moraju 
pohađati njihove seminare, a to je u biti čisto uzimanje novaca da bi dobili ovlaštenje i to mogli 
odraditi. Bilo je ponuda da budemo njihov ovlašteni servis, ali to onda zadire u naše praćenje 
financijskih izvješća, u određene dijelove dobiti gdje oni sudjeluju. To sam odbio tako da sve dok zakon 
dopušta Javnim vatrogasnim postrojbama taj posao mi ćemo ga raditi. Naime, nekih desetak od 60 
postrojbi radi servis vatrogasnih aparata. U svezi intervencija statistika je nešto iz čega mi vatrogasci 
možemo određene stvari iščitati. Meni je bitno u koje vrijeme ima više intervencija, u koje doba dana i 
noći, poglavito kada se radi raspored službe, jer djelatnici rade u turnusu, pa je bitno kada će biti više, 
a kada manje zaposlenika. Jednako tako, u pojedinim dijelovima godine, vezano za godišnje odmore i 
ostalo ona varira od godine do godine. Jedini faktor koji utječe na porast ili pad intervencija su 
vremenski uvjeti. Kada budu velike suše bude puno požara otvorenog prostora ili kada se dogode 
elementarne nepogode poput ovih proloma oblaka, bude dosta ispumpavanja, tako da ovaj drugi dio 
intervencija je više, manje svake godine isti, a varira samo onaj dio koji ovisi i vremenu. Starosna dob 
je takva kakva je, iako bi trebala biti manja. Bilo je pripremljenih odredbi zakona po kojima bi 
vatrogasci išli ranije u mirovinu tako da bi se tada mogli pomladiti. No, ostalo je tako kako je i prije 
nekih 60 godina ne možemo ići u mirovinu, iako to nije dob u kojoj bi čovjek, vatrogasac, mogao 
pomoći drugom. Na žalost, neki u tim godinama ne mogu pomoći niti sami sebi, ali situacija je takva 
kakva je. Snalazimo se. U svezi nabavke vatrogasnog vozila, točno je da smo dio sredstava prethodnih 
godina uštedjeli kako bi mogli nabaviti vozilo, jer je to jedini način da to riješimo. Za nekih desetak 
dana biti će otvaranje ponuda, odnosno u tijeku je javni natječaj i do kraja godine bi to vozilo trebalo 
biti riješeno. Na pitanje gospođe Lemaić i revizije, bilo je određenih sugestija od strane revizije i to je 
otklonjeno te je Javna vatrogasna postrojba dobila bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju."       
 
Gradonačelnik je dodao sljedeće: "Kada već pričamo o Pastoru i ostalima, samo bi spomenuo kako je 
dobro da građani znaju da se radi o bivšem ministru koji je član vladajuće stranke koja zakone 
prilagođava pojedincima u ovoj državi. Nije to jedini primjer, ali na žalost ovo samo govori koliko je to 
uzelo maha, da se zakoni donose za pojedince iz vladajućih stranaka." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 
2016. godini. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 22 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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TOČKA 5. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda 
u 2016. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Biljana Lončarić, direktorica Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Davor Gruber, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, istakao je: "Iz materijala je 
vidljivo kako je visok postotak izvršenosti kako u prihodovnoj, tako i u rashodovnoj strani. Također je 
vidljiv stopostotni prihodi od turističke članarine. Kako se u materijalima ne iščitavaju nepravilnosti Klub 
vijećnika prihvatiti će Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda 
u 2016. godini." 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, kao i nezavisnih 
vijećnika naznačila je sljedeće: "Klub vijećnika će o Izvješću biti suzdržan. Brojni su razlozi, a navesti 
ću samo neke temeljne, odnosno one koji su najvažniji. Naime, prema Master planu turističkog razvoja 
grada Slavonskog Broda odavno smo trebali 'uploviti u bajku'. Tako kaže službeni slogan, 'uplovite, 
uplovimo u bajku', ako se dobro sjećam. U isto vrijeme manifestacija 'U svijetu bajki Ivane Brlić 
Mažuranić' koja dovede izrazito veliki broj djece u Slavonski Brod potpuno je zapostavljena i 
neiskorištena od strane Turističke zajednice, a mogu reći kako je i poprilično ignorirana. Ne znam zašto. 
Mislim da Turistička zajednica ne iskorištava potencijale koje ima u kulturnom naslijeđu i u 
manifestacijama koje već imaju tradiciju u gradu Slavonskom Brodu. Stoga se nadamo da će u 
sljedećem izvješću situacija biti drugačija. Moramo napomenuti i za ovaj most u Tvrđavi koji se gradi, 
čini mi se duže od Višegradskog, a njega su gradili izrazito dugo, kako se nadamo da će biti jednako 
izdržljiv kao onaj koji sada tamo stoji. Ukratko bi mogli reći da Turistička zajednica sada služi kao 
medijsko-promotivni servis gradonačelniku kao predsjedniku Skupštine Turističke zajednice te ćemo 
stoga biti suzdržani u nadi da će se nešto promijeniti. Vjerujemo kako se zaposlenici Turističke 
zajednice trude najbolje što mogu, ali s obzirom da imaju naputke, vjerojatno od Skupštine, dati ćemo 
im priliku da to poprave do sljedećeg puta." 
  
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, navela je: "Klub vijećnika prihvatiti 
će Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2016. godini s 
tim da se i mi slažemo i svakako dajemo sugestiju da se Turistička zajednica treba jače uključiti u 
brendiranje i prepoznatljivost Ivane Brlić Mažuranić kao književnice, Ivane Brlić Mažuranić iz svijeta 
bajki, Dragutina Tadijanovića i ostalih osoba koje su svojim podrijetlom i životom obilježili grad 
Slavonski Brod i cijelo ovo područje."  
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, istakao je: "Gledajući ovo Izvješće o radu i financijsko 
izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2016. godini koje sam ovdje grozničavo listao 
iako nisam za to bio zadužen, ali sam čitao te materijale, pa vidim nema nekih objekata ili subjekata 
činidbe o kojima bi Turistička zajednica trebala brinuti. Radi se o tome da Turistička zajednica 
organizira ekskurzije u Stari Grad na Hvaru, ali ne vidim spomena Odmarališta u Korčuli, pa me zanima, 
jesu li u ovaj materijal uključeni ostvareni rezultati od Odmarališta ili kako bi se to već nazvalo, u 
Korčuli. Ukoliko sam u krivu molim da me se ispravi, a ako sam u pravu molim da mi se kaže, zašto 
toga ovdje nema?"  
 
Vijećnik Vlado Prskalo, HDZ, naznačio je: "Kratko bi se uključio u ovu priču s jednom pozitivnom 
namjerom da turistička ponuda grada Slavonskog Broda bude nešto raznovrsnija. Naime, radim posao 
gdje nam gotovo svaki tjedan dolaze u Slavonski Brod gosti od Mongolije do cijele Europe. Praktično 
svakih sedam dana imamo u školi preko 30 do možda i više gostiju koji žele vidjeti što se to u 
Slavonskom Brodu nudi i kada ponudimo to što imamo često to ljudi pohvale, međutim, ima često i 
dobrih sugestija u smjeru da neke stvari nismo dovoljno iskoristili. Stoga, uz sve pohvale za ono što se 
radi na turističkoj ponudi Slavonskog Broda, mislim da ima prostora za poboljšanje. Nisam ovdje 
pripremio specijalno što, ali mislim da se mora o tome ozbiljnije razgovarati i mora se uzeti sve ono što 
Slavonski Brod ima, od geostrateške pozicije, autoceste, rijeke Save te niza drugih stvari. To bi trebalo 
sve iskoristiti i kada se dođe u Slavonski Brod dati jednu kvalitetniju turističku ponudu. Mi smo nedavno 
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imali Šumarsku olimpijadu gdje smo u Slavonskom Brodu imali preko 300 gostiju iz 27 zemalja 
Europske unije. Neću govoriti kako smo imali problem, od smještaja do toga da ljudi koji rade na 
recepciji ne znaju jezike, odnosno elementarne stvari koje ne bi trebale otići u svijet, kada gost dođe tu 
i kaže da se tako slično vidjelo u istočnom Berlinu. Stoga, s jednom pozitivnom namjerom, ne da 
kritiziramo, idemo vidjeti što se to u turističkom dijelu Slavonskog Broda može popraviti, da uzmemo 
novac i da dobra informacija ode, jer je gost najbolja reklama budućem gostu."       
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Slažem se s kolegom Vladom Prskalom i 
o onom što je iznio dijelimo jednako razmišljanje, pa možda kao naputak za ono na što se možda nije 
obraćala dovoljna pozornost, da se ubuduće kada se događaju nekakve manifestacije vezane za 
Turističku zajednicu, bilo u segmentu kulture, sporta i ostalog, usuglase tako da se ne događaju u isto 
vrijeme. Stoga, trebalo bi za cijelu godinu donijeti nekakav plan tako da se određeni događaji i 
manifestacije ne poklapaju. Ono što je gospodin Prskalo rekao i što je dobro, recimo ljudi kada dođu u 
Slavonski Brod nemaju adekvatno mjesto gdje bi se mogli brzo i efikasno informirati o tome što se u 
gradu nudi i koje se manifestacije nude u vrijeme kada su oni tu. Nema tog plana koji se može dobiti za 
sve u isto vrijeme i na jednom mjestu. Možda bi se o tome moglo povesti računa preko posebne 
internetske stranice, a vidjela sam da imate i ploču, odnosno display na Korzu na koji se može staviti 
određena ponuda te preko kojeg se također ljudi koji dolaze u grad Slavonski Brod mogu o svemu 
informirati i iskoristiti potencijal ovoga grada. Svakako da je potrebno da Grad na to utječe."     
 
Gradonačelnik je odgovorio kako slijedi: "Ukratko bi rekao da sam predsjednik Turističke zajednice 
sukladno zakonu Republike Hrvatske i da sam mogao birati ne bi to sigurno bio. Pričate ovdje o bajci, a 
kakav je grad bio prije 10 i 15 godina, sada je sigurno bajka, ali da se može popraviti, može se. Vas bi 
gospođo pitao, kada prozivate, koliko ste učenika svojih doveli u Tvrđavu Brod, u Franjevački 
samostan, na Poloj ili bilo gdje drugo, a mogli ste i možete na to utjecati? Gospodin Grubišić je ovdje 
spomenuo Turističku zajednicu i odlaske na Korčulu. Turistička zajednica nema veze s odlascima na 
Korčulu. Niste dobro pročitali, jer je Brod-turist taj koji upravlja Odmaralištem u Starom Gradu, a ne 
Turistička zajednica. Pričate gluposti, ovdje se radi o Izvješću Turističke zajednice…" 
 
Nakon reakcije vijećnika Bore Grubišića, nezavisnog vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća upozorava i 
moli za toleranciju prema govorniku, odnosno da se ne dobacuje i upada u riječ govorniku. 
 
Gradonačelnik je dodao: "Nema smisla, jer se ja nisam gospodinu ubacivao kada je govorio. Ja sada 
pričam, a on meni govori o glupostima. Turistička zajednica nema veze s…." 
 
Nakon ponovne reakcije vijećnika Bore Grubišića, nezavisnog vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća 
izriče mu opomenu te moli da se ne ubacuju u riječ govorniku.   
 
Gradonačelnik je nastavio: "Turistička zajednica nema veze s Brod-turistom. Turistička zajednica ne 
organizira izlete na Korčulu i u Stari Grad. Starim Gradom upravlja Brod-turist i djeca grada Slavonskog 
Broda, Brodsko-posavske županije i ostala idu preko natječaja na odmor u Stari Grad. Slažem se s 
gospodinom Prskalom da je nekada u gradu Slavonskom Brodu problem smještajni kapacitet. Prije 
desetak godina nismo imali niti jedan hotel, ali hvala dragom Bogu sada se već gradi, nadam se za 
godinu ili koliko i biti će otvoren i hotel Park sa 60 novih soba. Malo je zapelo s motelom Marsonia gdje 
smo imali dobru namjeru, a stoji radi INA-e i autoceste, ali se nadam da će se i taj problem riješiti. 
Tamo je šezdesetak soba, a gradi se i privatni hotel na Šetalištu braće Radić. Jednako tako Grad 
Slavonski Brod je izradio projektnu dokumentaciju za hotel u Tvrđavi Brod koji je prošao u ITU 
mehanizmu, što znači da je tu biti nekih 37 soba s mogućnošću proširenja na Kavalir. U svezi navoda 
gospođe Lemaić da turisti nemaju mjesto gdje se mogu javiti, moram reći da imaju mjesto, a to je 
Turistički informativni centar na najljepšem trgu Republike Hrvatske gdje svi posjetitelji grada mogu 
dobiti pravovaljane informacije vezano za grad i sve ono što se u gradu može vidjeti, gdje se može otići 
ručati, što se može obići, kada su i koliko otvorene ustanove i sve ostalo. Stoga, sve se to može 
dogovoriti. Većina događanja u gradu se odvija preko Turističke zajednice, pa i ovih ste dana mogli čuti 
da se priprema drugi CMC Slavonija 200 festival koji će se održati 25. i 26. kolovoza u gradu 
Slavonskom Brodu. Da malo pratite što se događa u gradu znali bi da ovog ljeta ovdje imamo svjetske 
igre kulture gdje ćemo imati 50 i nešto zemalja koje će sudjelovati, gdje će doći negdje oko 90 i nešto 
umjetnika plus osamdesetak umjetnika koji će svoja djela poslati u grad Slavonski Brod. Dio tih djela će 
ostati kao poklon gradu Slavonskom Brodu, odnosno našim ustanovama. Da može biti bolje, može i 
pokušavamo to iz godine u godinu popraviti, da dani Ivane Brlić Mažuranić mogu biti bolji, mogu se 
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podići na višu razinu, ali se tu trebamo svi uključiti, jer najčešće organizacija padne na nekoliko ljudi. 
Da trebamo možda više iskoristiti i ime Dragutina Tadijanovića, trebamo, ali kada se organiziraju 
literarne večeri onda Spomen dom Dragutina Tadijanovića nije poželjan za naše književnike i bolje je da 
se to organizira u nekoj dvorani. Za to mi nitko ne može reći da je normalno. Stoga, dajte svi uložite 
truda, jer živimo u ovom gradu i živimo za ovaj grad. Potrudimo se da u njemu bude što bolje za život."     
 
Vijećnik Vlado Prskalo, HDZ, dodao je: "Imam prijedlog, ne znam gospodine gradonačelniče može li 
to ići i može li se to u ovoj državi dogoditi, ali ispričati ću i molim za to jednu minutu. Kada sam prije 
dvije godine putovao u London u avionu sam dobio da popunim upitnik o tome što u Londonu želim 
vidjeti. Kliknuo sam da želim vidjeti jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i nakon nekoliko dana 
su me odveli iz hotela da to vidim. Vjerujte mi, očekivao sam da ću tamo vidjeti nešto, a u stvari nisam 
vidio ništa. Bilo je nekih 20 jutara jabuke i ništa više, nekakve male trgovinice, međutim, pitam toga 
gazdu, kako žive s tim 20 jutara jabuka, na što mi je odgovorio kako ne živi od toga, nego živi od nas 
koji dolazimo, jer je ušao u turističku ponudu Londona, odnosno Engleske. Svatko tko ulazi u Englesku 
može ga izabrati i taj dan je imao 20 tura gdje je svatko platio 59 funti. Stoga, je li moguće Slavonski 
Brod ugurati negdje, jer ne moraju svi otići na Jadran, na Plitvička jezera ili u Zagorje. Idemo pokušati 
razgovarati, može li Slavonski Brod, s obzirom na okolnosti i događanja, i u ratu i sada, biti dio 
turističke ponude i da to nešto košta? Imamo, hvala Bogu, dobar narod, dobru hranu, a imamo što i 
pokazati."  
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Slažem se s Vama i to bi bilo dobro, ali na žalost su kod nas drugačija 
pravila. Imali smo izvješća Galerije umjetnina i ostala izvješća. Vi ste ravnatelj u srednjoj školi i znate 
kada naša djeca idu u Španjolsku da dobiju da između ostalog obiđu određene muzeje i da svaki ulaz 
košta, 5, 10, 15 ili više EUR-a. Imate situaciju da idete u Barcelonu i da se djeci ponudi ulaznica na 
Camp Nou 170 i nešto kuna. Razumijete? Ovdje imamo razmišljanje da kako ćete ponuditi Galeriju 
Ružić za 5,00 ili 10,00 kuna, jer je najbolje ne uzeti ništa. Razumijete? Kada mi svoju djecu šaljemo 
negdje, normalno je da se u paketu u Zagrebu plati ulaz, u Barceloni plati ulaz, Münchenu plati ulaz, a 
kada dođu u Slavonski Brod onda je normalno da im sve date besplatno. Tu moramo mijenjati 
razmišljanja, jer ova Galerija Ružić nešto košta. U ostalim gradovima ne možete ući u ovakvu tvrđavu 
da niste platili ulaz, a kod nas se to može. Treba mijenjati, slažem se s Vama. To poljoprivredno 
gospodarstvo živi od posjeta, a kod nas ne može živjeti niti od rada i to od dobrog rada. Znači, trebamo 
mijenjati naša razmišljanja."  
 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća zaključio raspravu, vijećnica Anita Holub, u ime Kluba 
vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, upitala je imaju li, sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća, pravo na 
stanku radi konzultacija. Navodi kako ne vidi razlog da im se, sukladno Poslovniku, ne dopusti stanka.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća, ne odgovarajući vijećnici na upit, dao je na glasovanje usvajanje Izvješća 
o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2016. godini. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je od 21 nazočnog vijećnika, sa 16 glasova "za" i 5 
glasova "suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 6. 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, upitala je mogu li sada, 
sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća, dobiti stanku radi konzultacija.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je kako će stanka za ručak biti za petnaestak minuta.  
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, navodi kako im ne treba 
stanka za ručak, nego im treba kratka stanka za konzultacije. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je kako stanku sada neće dobiti te neka se konzultiraju na 
mjestu. Navodi kako se stanka uzima na temu koja je točka dnevnog reda. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU: "Pripremamo se za sljedeću 
temu." 
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Predsjednik Gradskog vijeća: "Mi trenutno nemamo točku dnevnog reda." 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU: "Kako nemamo kada ste je 
sada najavili."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća: "Nisam je još objavio. Prekidate me.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća ponovio je naziv točke dnevnog reda te upoznao vijećnike da će na sva 
eventualna pitanja vijećnika Gradskog vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada 
Slavonskog Broda Mirko Duspara, dr.med. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu te poziva vijećnika Maria Rubila da se 
očituje u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-Nezavisna lista. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU: "Možemo li sada dobiti 
stanku, sada ste najavili do kraja temu?"  
 
Predsjednik Gradskog vijeća poziva gospodina Rubila, odnosno gospođu Maju Jarić. 
 
Vijećnica Maja Jarić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, istakla je kako slijedi: "Klub 
vijećnika prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. Da 
se radi o dobrom planiranju proračuna vidi se iz Izvješće gdje je većina stavki realizirana između 90% i 
110%. Velike stavke proračuna su projekti koji su planirani, kandidirani i prihvaćeni te su za njih 
osigurana sredstva u proračunu, ali zbog Vlade i njezinih tijela ti projekti nisu ostvareni. Tu se radi o 
inovacijskom inkubatoru, sportskom objektu dvorane Sokol, stadionu NK Podvinje, energetskoj obnovi 
dječjeg vrtića Pčelica, rekonstrukciji Tvrđave, sanaciji odlagališta Vijuš, Muzeju tambura i drugim 
objektima. Samim tim, prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 170 milijuna kuna, a rashodi izdaci u 
iznosu od 164 milijuna kuna. Višak prihoda je ostvaren u iznosu od 6.591.616,00 kuna te se nadam da 
će se u 2017. godini dobiti odobrenje za raspisivanje natječaja za projekte te da će se ti projekti izvršiti, 
jer su oni vrlo važni za građane grada Slavonskog Broda."  
 
Vijećnik Vlado Prskalo, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naznačio je sljedeće: "Klub 
vijećnika je proučio materijal, stavku po stavku te da ne oduzimam puno vremena otišao bih na 82. 
stranicu, tablicu 9 – Rashodi i izdaci po skupinama - izvršenje i struktura izvršenja, gdje se vidi kako je 
proračun prenapuhan. Ukoliko gledamo plan 2016. godine vidimo da je u iznosu od 244.249.879,00 
kuna, a izvršenje iz 2015. godine u iznosu od 145.797.456,00 kuna, izvršenje u 2016. godini je velika 
razlika. Preporuka je da je proračun prenapuhan te ne znam je li pad prihoda iznajmljivanje poslovnih 
prostora nešto što se događa ili zbog čega je to nastalo. Naš je stav da se proračun realnije planira, a 
da izvršenje bude što je moguće bolje."   
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naveo je: "U svezi Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu, kako je moj prethodnik rekao ispada da 
je nerealan, međutim, razlog je vrlo poznat. Naime, moraju se planirati sredstva koja će biti dotacija 
države na pojedinim projektima. Na žalost, ako ne ostvarimo određenu količinu financijskih sredstava 
na pojedinom projektu nećemo moći to realizirati, jer negdje je 10%, možda negdje 0, a negdje je 50% 
i više. Kako je država pokazala kao i uvijek da jedva čeka da pomogne gradu Slavonskom Brodu, tako 
su i ovaj put izostala planirana sredstva i nisu završeni projekti koji su navedeni od strane Kluba 
vijećnika Duspara Mirko - Nezavisna lista. Kako god, gledajući ovo, sa sredstvima koja smo imali, puno 
toga je napravljeno, dobili smo nagradu za transparentnost, pri čemu čestitam gradonačelniku i mislim 
da je to bio zajednički pothvat prijašnjih koalicija SDP-a i Liste. Ukoliko nije problem gospodine 
Grubišiću da ne dobacujete. U ime Kluba vijećnika SDP-a prihvaćamo Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je: "Za red u vijećnici sam zadužen ja kao predsjedavajući. 
Izrekao sam jednu opomenu i pokušavam biti tolerantan. Reda u vijećnici će biti, a vijećnici će moći 
slobodno govoriti i neće biti dobacivanja 'iz klupa'. Stoga, nemojte me primoravati da idem s krajnjim 
sredstvima kako bi omogućio drugim vijećnicima red dok rade." 
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Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, istakla je kako slijedi: "Ukratko bi se 
osvrnula na Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. Člankom 
110. Zakona o proračunu propisano je da je gradonačelnik dužan podnijeti Gradskom vijeću na 
donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 
Gradonačelnik je u ovom slučaju prekršio zakonom propisani rok te nam duguje objašnjenje, zašto je 
prekršio zakonom propisani rok? Čitanjem izvještaja o ostvarenim prihodima i rashodima gradskog 
proračuna u 2016. godini odmah postaje jasno zašto se o ovom izvještaju nije raspravljalo prije 
održavanja lokalnih izbora u mjesecu svibnju ove godine. Izvješće se skrivalo od javnosti dok ne prođu 
lokalni izbori. Nažalost ostvarilo se sve ono na što je kolegica Lemaić upozoravala u otvorenom pismu 
gradskim vijećnicima SDP-a u mjesecu prosincu 2015. godine. Iz izvještaja o izvršenju gradskog 
proračuna može se jasno iščitati da je izvršenje proračuna za 2016. godinu drastično podbacilo u 
odnosu na izvorno planirani proračun. Ovogodišnji gradski proračun ne može se uspoređivati s 
dosadašnjim gradskim proračunima, jer godišnji izvještaj za 2016. godinu sadrži sve prihode i rashode 
proračunskih korisnika, ali on ipak ukazuje na to da je stanje alarmantno kad se ostvareni rezultati 
usporede s ostalim velikim gradovima u Republici Hrvatskoj. Gradski proračun za 2016. godinu bio je 
potpuno nerealno planiran s obzirom na političke okolnosti i našu nesposobnost povlačenja sredstava iz 
Europskih fondova. U konačnici ukupni prihodi i primici realizirani su sa samo 69,95%, a ukupni rashodi 
i izdaci sa samo 67,25% od izvornog plana. Uzroci drastičnog podbacivanja gradskog proračuna za 
2016. godinu su prvenstveno nerealna očekivanja o ogromnom porastu prihoda gradskog proračuna od 
pomoći iz državnog proračuna te nekorištenje kredita u iznosu od 20 milijuna kuna. Umjesto 
očekivanog rasta prihoda od državnih pomoći u iznosu od gotovo 50 milijuna kuna dogodilo nam se to 
da su ti prihodi bili za približno milijun kuna manji nego prethodne 2015. godine. Umjesto planiranih 80 
milijuna kuna Grad je dobio samo 29,5 milijuna kuna pomoći. Namjerno zaokružujem brojke kako bi me 
kolege vijećnici lakše mogli pratiti. Kad tom iznosu dodamo još i iznos od 20 milijuna kuna od 
nekorištenih sredstava iz kreditnog zaduženja onda postaje jasno odakle tolika golema razlika između 
planiranog i ostvarenog proračuna za 2016. godinu. U zaključku izvještaja možemo pročitati opravdanje 
gradske vlasti da je proračun podbacio zbog nefunkcionalnosti Vlade i državnih institucija zbog čega u 
2016. godini nije bilo najavljenih natječaja, što je samo djelomično točno. Primjerice, Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost je do 28. travnja 2016. godine imao otvoren natječaj za Energetsku 
obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost 
odgoja i obrazovanja, što sam i osobno pitala gradonačelnika u Mjesnom domu Plavo polje. Stoga,  
nema opravdanja za ne povlačenje planiranih 2 milijuna kuna pomoći. Koliko je uopće bilo realno 
očekivati da će Vlada iz suparničkog političkog tabora u odnosu na vladajuću koaliciju u Slavonskom 
Brodu u predizbornoj godini i s golemim iznosom pomoći svoje političke suparnike financiranjem 
njihovih projekata? S druge strane postavlja se pitanje zašto se nije koristio novac iz kreditnog 
zaduženja od 20 milijuna kuna? Gradonačelnik je brodskoj javnosti prešutio nagodbu sklopljenu s 
Ministarstvom financija u mjesecu rujnu 2016. godine i da Državni ured za reviziju nije u svom Izvješću 
o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slavonskog Broda za 2015. godinu objavio informaciju o tome mi 
sve do danas ne bi znali za tu nagodbu i njezin sadržaj. Gradonačelnik se u mjesecu rujnu 2016. godine 
s Ministarstvom financija nagodio da će dug prema državnom proračunu za pripadajući dio sredstava 
ostvarenih prodajom gradskih i općinskih stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 
6,3 milijuna kuna otplatiti u pet jednakih godišnjih obroka koji će se otplaćivati do kraja 2020. godine. 
Zašto nam je gradonačelnik prešutio te informacije? Ovdje nikoga ne napadam, nego samo tražim 
odgovore. Na 63. stranici ovog Izvještaja nalazi se tek štura informacija da preneseni višak prihoda i 
primitaka iz prethodne godine, nakon korekcije proračunskim nadzorom utvrđenih obveza za stanove, 
iznosi 11,2 milijuna kuna. Izvorno preneseni višak sredstava iz 2015. godine iznosio je 14 milijuna kuna, 
pa su prihodi proračuna u 2016. godini, samo na ovoj stavci, izgubili 2,8 milijuna kuna. Ne znam, je li 
to netko drugi primijetio? Kad se podvuče crta da nije bilo velikog viška prihoda prenesenih iz 2015. 
godine, gradski proračun za 2016. godinu bi u konačnici završio s deficitom od 7,4 milijuna kuna, a 
ovako je 2016. godina opet završila s viškom prihoda koji se, kao i sredstva od kredita, prenio u izbornu 
2017. godinu. Ponovno bih se vratila na prihode planirane kreditnim zaduženjem u iznosu od 20 
milijuna kuna. Odlukom o gradskom proračunu za 2016. godinu definirano je da će se Grad Slavonski 
Brod zadužiti podizanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Međutim, u konačnici Grad se 
zadužio kod Societe Generale – Splitske banke d.d. te je time prekršena Odluka Gradskog vijeća Grada 
Slavonskog Broda o gradskom proračunu za 2016. godinu. Stoga pitam gradonačelnika da nam objasni 
kako je moguće da u Odluci o gradskom proračunu piše da će se Grad Slavonski Brod zadužiti 
podizanjem kredita kod HBOR-a, a da je taj kredit ipak podignut kod Societe generale – Splitske banke 
d.d.? Nadalje, kako je moguće da u Odluci Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda o kreditnom 
zaduženju namjena kredita bude drugačija nego u Odluci Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda o 
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gradskom proračunu za 2016. godinu i u Odluci Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda o izvršavanju 
gradskog proračuna za 2016. godinu? Usporedite te odluke, pa ćete se uvjeriti da postoji razlika. Stvari 
postaju još čudnije kad se usporedi namjena kredita prema Odluci Gradskog vijeća Grada Slavonskog 
Broda o kreditnom zaduženju s namjenom kredita iz date suglasnosti Vlade Republike Hrvatske Gradu 
Slavonskom Brodu za zaduživanjem, jer tu se javljaju nove razlike. Namjena kredita prema Odluci o 
gradskom proračunu za 2016. godinu i Odluci o izvršavanju gradskog proračuna za 2016. godinu je: 
1. izgradnja i dodatna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 
2. izgradnja poslovne zone uključujući i istraživačko konzervatorske radove  
3. izgradnja škola i dječjeg vrtića  
4. programi zbrinjavanja komunalnog otpada. 
Namjena kredita prema Odluci Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda o kreditnom zaduženju iz 
mjeseca ožujka 2016. godine je:  
1. izgradnja i dodatna ulaganja u komunalnu infrastrukturu – dodatna ulaganja i obnova predviđena su  
   na većem broju gradskih cesta 
2. izgradnja poslovne zone Bjeliš uključujući i istraživačko konzervatorske radove 
3. izgradnja škola i dječjih vrtića 
4. izgradnja društvenih domova u gradskim naseljima 
5. programi zbrinjavanja komunalnog otpada 
Namjena kredita prema Odluci Vlade Republike Hrvatske: 
1. sufinanciranje potreba u školstvu 
2. izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada 
3. izgradnja poduzetničkih zona 
4. izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića 
5. građevinski objekti u Tvrđavi 
6. sanacija odlagališta Vijuš 
7. izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta, staza i mostova 
Stoga, gospodine gradonačelniče, objasnite nam odakle te razlike u popisu projekata koji se planiraju 
financirati novcem iz kreditnog zaduženja i tko je za njih odgovoran?" 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naveo je: "Nakon ove podrobne analize proračuna 
Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu teško se ima što za reći, jer su glavne točke pogođene i 
sporne točke ovog proračuna izrekla je kolegica koja je maloprije govorila. No, kako reče Vlado Prskalo, 
zanimljivo je planiranje proračuna za 2016. godinu u kojem je 'ad hoc' odlučeno koliko bi to država 
trebala dati sredstava, kako reče gospodin Lujić, da bi plan proračuna za 2016. godinu bio izvršen. Plan 
proračuna za 2016. godinu je 244 milijuna kuna, a izvršenje proračuna za 2016. godinu je 164 milijuna 
kuna, odnosno 80 milijuna kuna manje. Zanima me, hoće li Grad Slavonski Brod tako i ubuduće 
računati na sredstva koja država može prenijeti na lokalnu samoupravu, odnosno, hoće li i dalje Grad 
Slavonski Brod napuhavati proračun s ovakvim nerealnim očekivanjima od strane države? Nadalje, 
kolegica je objasnila i postavila pitanja razlike u iznosu od 20 milijuna kuna neiskorištenog kredita i 29,5 
milijuna kuna o kojima je govorila. Njezinim izlaganjem je objašnjeno o čemu se tu zapravo radi. Ono 
što mene osobno zanima, a načeo sam tu temu maloprije, pa mi je rečeno da to nije stvar Turističke 
zajednice, ali se ipak spominje i znam da sam to negdje u materijalima vidio, pa sam malo pomiješao. 
Naime, na 105. stranici Godišnjeg izvještaja navedena su Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
– Poloj, Stari Grad, Korčula gdje izrijekom stoji: 'Ova pozicija planirana je u iznosu od 950.000,00 kuna i 
u izvještajnom razdoblju realizirano je 239.789,00 kuna, a radi se o radovima u odmaralištu u Starom 
Gradu i Korčuli. Veći dio planiranih sredstava nije izvršen u 2016. godini zbog kasno završenih 
postupaka javne nabave u kojima po objavljenim javnim natječajima nije bilo prijavljenih gospodarskih 
subjekata te su se isti ponavljali.' Zašto to govorim? Govorim, jer sam od građana dobio zamolbu da 
govorim malo o tome, jer je Korčula zlatna koka grada Slavonskog Broda, odnosno mogla bi to biti i za 
građane, a ne samo za gradonačelnika, kada ne bi bilo objekata po principu i načelu barake 5B, sa 
tuševima i kupatilima na nekoliko soba i desetina soba i objekata, kada ljudi ne bi morali ići po kruh i 
mlijeko dva, tri kilometra u udaljeno naselje i kada shvatimo da je turizam i turistička djelatnost danas   
prava industrija te bi aktiviranje Odmarališta u Korčuli moglo pomoći proračunu Grada Slavonskog 
Broda. U Starom Gradu je vjerojatno dobro, moram to priznati, ali ovo u Korčuli je mrtvi kapital koji bi 
se mogao lijepo urediti da građani grada Slavonskog Broda relativno jeftino mogu tamo biti zadovoljni i 
da Grad Slavonski Brod od toga ima određeni prihod. Govorim dobronamjerno i sa željom da naši 
prijedlozi dobro dođu gradonačelniku i svim ostalima koji se oko toga brinu."   
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Vijećnica Anita Holub, HDZ, navela je: "….. povreda Poslovnika….pojedinačne rasprave, i prije nego 
što je gradonačelnik krenuo odgovarati, povrijedili ste predsjedniče….." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća: "Ja sam Vam dao riječ, ne povredu Poslovnika, ja sam Vam dao riječ 
u pojedinačnoj raspravi."  
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ: "Mogu li tražiti riječ povodom povrede Poslovnika?" 
 
Predsjednik Gradskog vijeća: "Jeste li Vi našli negdje taj institut 'povreda Poslovnika'?" 
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ: "Članak 93. Poslovnika kaže: 'Predsjednik Gradskog vijeća vijećnicima 
daje riječ. Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća: "Izvolite." 
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, nastavila je: "Smatram predsjedniče da je našem Klubu vijećnika, 
nakon uvoda u ovu točku koju smatramo vrlo važnom i vidim da su se svi jako lijepo pripremili, bilo 
najlakše demonstrativno napustiti sjednicu, no ostali smo ovdje i konstruktivno sudjelujemo u raspravi. 
Ja Vas molim, legitimno smo zatražili, u skladu sa člankom 18. Poslovnika, stanku, kratku stanku koja je 
mogla biti tri minute za usuglašavanje naših stavova. Smatram da ste prekršili Poslovnik onog trenutka 
kada nam tu stanku niste odobrili. To je prva povreda Poslovnika. Druga je u skladu s člankom 93. 
Poslovnika koja kaže: 'Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i 
koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi 
govor koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a 
njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.' Našoj vijećnici koja je imala potrebu za 
obrazloženje nesporazuma niste dali riječ. Ja, kao i ostali članovi Kluba vijećnika ne uzimamo to za zlo, 
ali Vas molim da u skladu sa demokratskom praksom svi imamo jednaka prava obratiti se ovom 
Gradskom vijeću i da uvažite naša promišljanja." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća, naznačio je sljedeće: "Mislim da od prvog trenutka, od kako sjedim na 
ovoj stolici, zagovarao sam takve institute i takav način djelovanja u ovoj vijećnici. Ja nisam prekršio 
stavku Poslovnika. Vi ste tu stanku zatražili i to je Vaše pravo, a moje je pravo da je dodijelim. Ja je 
nisam dodijelio i time nisam prekršio Poslovnik kolegice. Moje pravo je da vodim tijek i red na sjednici. 
Točno se vidi u Poslovniku kada se daje stanka i o kojem pitanju. Ako ja procjenjujem da to nije 
ispoštovano i ako ja procjenjujem da netko stankama krši red na sjednici, a postoje i drugi članci 
Poslovnika, tu stanku neću dodijeliti. Vaše je da tražite, a moje je da je dodijelim. Od početka jedni te 
isti vijećnici pokušavaju zatezati odnose s predsjedavajućim, što vam neće uspjeti. To vam neće uspjeti. 
Vi tražite po Poslovniku stanku, a ja ću je dodijeliti kada smatram da je potrebna. Hoćete li je vi koristiti 
u vašem političkom djelovanju napuštanjem vijećnice, to je vaše pravo i ja u to ne ulazim. Izvolite još 
jednom."     
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, dodala je: "Predsjedniče, u članku 18. u drugom dijelu stoji da je 
predsjednik Gradskog vijeća dužan odobriti, znači ne procjenjuje može ili ne može, nego je dužan  
odobriti stanku koja može trajati najduže 30 minuta. Stanku ne mora zatražiti samo predsjednik Kluba 
vijećnika nego bilo koji vijećnik koji sudjeluje u pojedinačnoj raspravi. Mi nismo to pokušali zlouporabiti, 
niti ćemo to u svom djelovanju činiti. Nemamo namjeru zatezati odnos s Vama kao predsjedavajućim, 
niti bilo s kojim drugim članom Gradskog vijeća, ali smatram kako je ovo jedini prostor, s obzirom na 
omjere u odborima, gdje se naš glas kao opozicije čuje. Stoga Vas molim da govorimo i da se, u slučaju 
ako se za to pojavi potreba, usuglasimo. Mi smo se ovdje bili javili za konkretnu točku, odnosno ticalo 
se konkretne točke, bez pokušaja zlouporabe. Stoga, zlouporabe s naše strane neće biti, to mogu 
jamčiti u ime cijelog Kluba vijećnika."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća, naveo je: "Još jednom ponavljam, stanku ste zatražili između dvije 
točke dnevnog reda te nije mogla imati tematsku svrhu. Ja sam tako procijenio i nisam je dodijelio te 
ću tako postupiti i ubuduće. Drago mi je da pozivate na toleranciju i nadam se da ćemo u tom svjetlu 
moći surađivati."   
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Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je kako slijedi: "Nadovezala bih se na 
raspravu kolegice Karmen. Sljedeća stavka koju smo uočili je sporno planiranje prihoda od prodaje 
građevinskog zemljišta. Ukupno planirani prihodi od prodaje niza gradskih zemljišta planirani su u 
iznosu od samo dva milijuna kuna, a zatim je samo gradsko zemljište u Svačićevoj ulici pored Lidla 
stavljeno u prodaju po početnoj cijeni od 4.387.416,00 kuna. Stoga, kako je moguće da imamo toliku 
razliku između ukupnog iznosa prihoda planiranih prodajom gradskih zemljišta i početne cijene samo 
jednog od tih zemljišta? Kako su ovdje planirani prihodi u ukupnom iznosu od dva milijuna kuna, 
postavlja se pitanje, zašto je tako mali iznos planiran? Prodaja gradskog zemljišta pored Lidla otvara niz 
neugodnih pitanja na koja nam gradonačelnik duguje odgovore:  
1. Zašto ste od svih gradskih zemljišta predviđenih za prodaju gradskim proračunom oglasili prodaju 
samo jednog zemljišta i zašto baš tog zemljišta pored Lidla? Zašto niste oglasili prodaju i svih ostalih 
zemljišta predviđenih za prodaju? 
2. Zašto ste oglas o prodaji zemljišta objavili na samom kraju godine u vrijeme božićnih blagdana? 
3. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda o građevinskom 
zemljištu propisana je obveza objave prodaje zemljišta u dnevnom i u lokalnom tisku. Kad ste i u kojem 
dnevnom i lokalnom tisku objavili prodaju gradskog zemljišta pored Lidla? 
4. S obzirom na to da je Grad Slavonski Brod završio godinu s viškom prihoda je li bio u toliko očajnoj 
situaciji da je morao pristati na jedinu pristiglu ponudu koja je za samo 2.500,00 kuna bila veća od 
početne cijene zemljišta? 
Sve ove činjenice upućuju na opravdanu sumnju da je prodaja ovog gradskog zemljišta bila unaprijed 
dogovorena. Nadalje, u obrazloženju proračuna naglašava se potreba štednje na rashodima za 
zaposlene. Iz obrazloženja proračuna za 2016. godinu može se iščitati da je krajem 2015. godine u 
Gradskoj upravi bio 81 zaposleni, a u svim gradskim ustanovama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi 216 
zaposlenih. Iz obrazloženja proračuna za 2017. godinu vidljivo je da je krajem 2016. godine broj 
zaposlenih u Gradskoj upravi narastao za 4 zaposlena, a u gradskim ustanovama i Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi za čak 74 zaposlena, odnosno skoro jedna cijela Gradska uprava. To znači da je u roku od 
samo jedne godine na teret gradskog proračuna zaposleno ukupno 78 osoba što je za samo tri osobe 
manje nego što je Gradska u uprava imala ukupno zaposlenih krajem 2015. godine. Prema ovom 
Izvještaju o izvršenju gradskog proračuna Gradska uprava je krajem 2016. godine imala 88 zaposlenih, 
pa ukupni broj novozaposlenih u 2016. godini u Gradskoj upravi, gradskim ustanovama i Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi raste na 81 osobu. Možete li nam objasniti  ovakav veliki rast broja zaposlenih? Iz 
ovog Izvještaja o izvršenju gradskog proračuna vidljivo je da su najveći gubitnici ovog podbačaja 
gradskog proračuna za 2016. godinu bili upravo oni gradski upravni odjeli koji bi trebali biti nositelji 
razvoja i investicija. Realizacija proračuna u Upravnom odjelu za gospodarstvo iznosila je bijednih 
38,14%, a u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša svega 42,32%. 
Veliki podbačaj imao je i Upravni odjel za komunalni sustav s izvršenjem proračuna od samo 60,75%. 
Posebno je žalosno stanje u Upravnom odjelu za gospodarstvo. Za subvencioniranje poduzetnika 
potrošena je samo 461,00 kuna, a u program razvoja gospodarstva ubrajaju se čak i obilježavanje 
Dana grada s vatrometom i Dječji sajam dok se istovremeno za inovacije i poticanje zapošljavanja ne 
ulaže niti jedna kuna. Uz takvu proračunsku politiku Slavonski Brod je osuđen na nastavak propadanja i 
iseljavanja stanovništva. Plan razvojnih programa gradskog proračuna za 2016. godinu izrađen je 
suprotno odredbama Zakona o proračunu, jer nije izrađen na osnovu ciljeva, mjera i prioriteta 
definiranih Strategijom gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda. Pored toga plan razvojnih 
programa izrađen je i suprotno Smjernicama za izradu lokalnih proračuna Ministarstva financija. S 
obzirom na to nimalo ne čudi da u sastavu ovog Izvještaja nemamo posebni izvještaj o izvršenju plana 
razvojnih programa kao što je to slučaj u izvještajima niza drugih hrvatskih gradova u kojima se Zakon 
o proračunu poštuje, a lokalna razvojna strategija provodi. Prema novim podacima Instituta za javne 
financije, prema ostvarenim izvornim prihodima gradskog proračuna po stanovniku, Slavonski Brod je u 
2016. godini, kao i u 2015. godini na zadnjem mjestu od 25, ne svih, nego velikih gradova u Republici 
Hrvatskoj. Posebno zabrinjava činjenica što se naša zaostalost za većinom drugih velikih gradova još 
više povećala, pa nam i gradovi s dna liste sve više odmiču. Prema ukupnim izvornim prihodima od 25, 
napominjem velikih gradova, Slavonski Brod je zauzeo tek 15. mjesto iako smo po broju stanovnika 
sedmi najveći grad u Republici Hrvatskoj. Razmjeri zaostajanja našeg grada posebno dolaze do izražaja 
kad se usporedimo s izvornim prihodima gradskih proračuna, koje sam uspjela izvaditi, u drugim 
gradovima kontinentalne Hrvatske. Primjerice, vukovarski proračun veći je za 9 milijuna kuna, sisački za 
34 milijun kuna, varaždinski za 84 milijuna kuna, karlovački za 92 milijuna kuna, a velikogorički za čak 
101 milijun kuna u odnosu na brodski gradski proračun. Iz ovih podataka vidljivo je kako je Slavonski 
Brod grad slučaj. Zbog svega navedenog kolegica i ja ne možemo podržati Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu." 



 37 

  
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, navela je sljedeće: "Imam pitanje za gradonačelnika vezano za 
izdvajanje za kulturu i broja djece koja posjećuju brodske znamenitosti. Koliki je doprinos tih sredstava 
u primanjima i prihodima za kulturu? Ne znam što je gradonačelnik mislio kada je pitao koliko sam ja 
djece dovela da posjete gradske znamenitosti? Ukoliko je mislio na moje dijete moram reći da ima 11 
mjeseci i još uvijek nije zainteresirano za brodske znamenitosti. Molim gradonačelnika da više moje 
dijete ne spominje na Gradskom vijeću i ne spominje u odgovorima na komentare koje sam dala u ime 
Kluba vijećnika. Žalim što moram iskoristiti priliku u pojedinačnoj raspravi da ovo kažem, ali, 
predsjedniče Gradskog vijeća, niste mi uopće dali priliku da to kažem u trenutku kada je bio red, bez 
obzira na inzistiranje predsjednice našeg Kluba. Ukoliko je gradonačelnik mislio na djecu u školama 
gdje sam nekada predavala, gradonačelnik itekako dobro zna da ja ne radim i on bi imao štošta o tome 
reći. Mislim, ne radim u školi, a o tome on svašta nešto zna."    
 
Predsjednik Gradskog vijeća zamolio da se vijećnici u raspravi drže teme te da se ne 
zloupotrjebljava govornica, jer će biti primoran ponašati se sukladno Poslovniku.  
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Moram ovdje reći da na ove osobne frustracije ne želim 
odgovarati, jer nikome nisam prozvao djecu, pa bi molio gradske vijećnike da se toga suzdrže. Mislim 
da ovo stvarno nema smisla. Ovo je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu i o njemu 
možemo pričati, ali ovdje pričati o nekakvim bajkama mislim da stvarno nema smisla. Ovdje smo dobili 
toliko pogrešnih informacija koje su otišle prema građanima grada Slavonskog Broda da ja ne znam od 
koje bi informacije krenuo. Pokušati ću ukratko obrazložiti ono za što mislim da bi trebalo. Naime, 
proračun se donosi za iduću godinu, s projekcijom za još dvije godine, odnosno to je tri godine. Donio 
sam 13 proračuna, odnosno i više, jer je bilo izvanrednih izbora i niti jednom nismo dobili upozorenje 
Ministarstva financija ili ocjenu jesmo li donijeli nešto u skladu s preporukama ili ne.  Niti jednom. U 
svezi nalaza Ureda državne revizije, imali smo uvjetno mišljenje samo radi stanova koje sada 
pokušavate prikazati kao kriminal, a radi o otkupu stanova koji su gradovi uplaćivali i sve do jednoga 
grada u ovoj državi dugovao je uplatu prema Ministarstvu financija. Dug je bio puno veći, što ste 
vidjeli, a kako ja to mogu zataškati kada pregovaram s ministrom financija, s Ministarstvom financija i 
kada to na kraju revizija upiše u svoj nalaz. Stoga, mogli ste vidjeti da je tu bio puno veći dug, što smo 
uspjeli  to riješiti i ostalo je na kraju 6 milijuna kuna, a dug je od 2002. ili 2003. godine, od kako se nisu 
uplaćivala sredstva za stanove. Stoga, ovdje smo dogovorili i Grad je, recimo, dobro i prošao, a to je 
jedini uvjet zašto naši proračuni dobivaju uvjetno mišljenje. Nema drugih nepravilnosti u proračunu, a 
Vi ste ovdje toliko toga iznijeli da ja ne znam od čega bi prvo krenuo. Recimo ovako, skrivao sam svoje 
Izvješće o izvršenju proračuna, trebao sam ga donijeti 1. lipnja. U materijalu pogledajte prvu stranicu i 
vidjeti ćete da je doneseno 11. svibnja kada sam ga kao gradonačelnik uputio, što je u roku. Mogao 
sam ga uputiti i 31. svibnja. Stoga, u roku je upućeno. Nemojte, ja Vama nisam mlatio prstima, pa Vas 
molim da se suzdržite, jer ometate. Nisam Vas ometao, pa me pustite da iznesem svoj stav. Znači, 11. 
svibnja donesen je Zaključak o podnošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada 
Slavonskog Broda. Upoznati ću vas da je Gradsko vijeće raspušteno 21. travnja, pa kada smo mogli 
donositi i pred kim sam mogao podnijeti i donijeti  Izvješće o izvršenju gradskog proračuna ovdje kada 
je Gradsko vijeće konstituirano u mjesecu lipnju i danas je prva radna sjednica na kojoj se ovo izvješće 
iznosi. Znači, u roku i nikada, a 13 godina sam gradonačelnik, nisam prekoračio ove rokove. I ovo je 
bilo u roku, a to što je ovo izborna godina, pa tri mjeseca nemamo Gradsko vijeće, to je nešto drugo. 
Kada planirate proračun za europske fondove o kojima toliko toga dobroga znate i veliki ste stručnjaci, 
morate znati da, ukoliko nešto planirate u europskim fondovima, vrijednost planiranog projekta morate 
planirati u svojem proračunu. Hoćete li se to ostvariti, ne ovisi samo o vama. Mi imamo situaciju da 
Fond za zaštitu okoliša već tri godine nije raspisao natječaj za energetsku učinkovitost, a to morate 
planirati svake godine. Pričate o projektima stambenih zgrada u kojima Grad nije niti mogao 
sudjelovati. U svezi ustanova, predali smo, ne znam koliko projekata, prema ministarstvima, Fondu i 
nešto je odobreno, a nešto nije odobreno. Zašto se jednoj ustanovi i jednoj školi odobri, a drugoj ne 
odobri? Ne zato što je netko loše napisao projekt, jer fasada je ista na Gimnaziji, na Osnovnoj školi 
Ivana Brlić Mažuranić i ne znam na županijskoj zgradi, ali ne prođu, na žalost, projekti koje mi 
kandidiramo, ali prođu neki drugi projekti. O tome bi mogli pričati, a Vi ste tu i spomenuli suparnički 
tabor. Žalosno je to da mi kao gradski vijećnici, ljudi koji se bavimo politikom, pričamo o suparničkim 
taborima, a trebali bi imati ravnomjerni razvoj svih dijelova Republike Hrvatske, što u ovom slučaju to 
nije. Govorite da sam prešutio reviziju, nikada, niti to mogu prešutjeti. Nalaz Revizije kada dolazi i kada 
se radi revizija mora biti kao izvješće na Gradskom vijeću da vijećnici to mogu primiti na znanje. Osim 
toga sve nalaze Revizije imate na njihovim stranicama i na stranicama Grada. Stoga, zašto bi ja nešto 
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sakrivao kada smo jedan od boljih gradova što se tiče nalaza Državne revizije? Jedna jedina zamjerka 
je taj otkup stanova i to smo s ovim riješili. Zamjerka je bila što smo mi računali da naše zemljište koje 
nam je država oduzela u Luci Brod vrijedi nešto. Ne, za nas ne vrijedi, a za pojedince koji vode stranke 
vrijedi, pa im se prepiše zemljište koje je u javnom vodnom dobru. O tome ne pričate? To za vas nije 
kriminal? Govorite cijelo vrijeme o kreditu. Kada idete s kreditnim zaduženjem, nije dobro, jer kreditom 
se zadužujemo, a kada ne iskoristite sredstva tog kredita, onda ponovo nije dobro, jer zašto niste 
iskoristili? Biti će iskorištena, ali dok imamo ova sredstva radimo s njima. Spomenuli ste kriminal u tome 
da smo dobili odobrenje od HBOR-a, a uzeli smo Splitsku banku. Da bi dobili kredit morate dobiti 
odobrenje od Vlade Republike Hrvatske da se možete zadužiti. I to smo dobili. HBOR je hrvatska banka. 
Onda raspisujete natječaj i javljaju se banke i dobijete banku koja je povoljnija i od HBOR-a i bio bi 
idiot kada ne bio uzeo, ne samo to, nego bi napravio i kriminalno djelo da sam uzeo kredit od HBOR-a s 
4% ili ne znam koliko, a ovdje u Splitskoj banci to dobivamo za 3%. Nije dobro da Vi kao ekonomist 
prvo ne proučite materijal, pa izađete onda u javnost, a ne da prozivate za kriminal nešto što nema 
nikakve veze s kriminalom. Vi ste to naglasili, kako imamo jedno odobrenje, a radimo drugo. Vi ste 
upravo naglasili građanima grada Slavonskog Broda kako ovdje ništa ne štima, kako je ovdje 
katastrofa. Govorite o namjeni kredita i onda čitate i sada preslušavam, ne mogu vjerovati, ista je 
namjera i u jednom čitanju Vašem i drugom, govorite da sam trošio sredstva nenamjenski. To sam 
imao u Gradskom vijeću kada smo imali športske objekte i kada su mi pokušali imputirati da sam kredit 
dobio samo za bazene i da ne mogu raditi tartan stazu, da ne mogu raditi Stanko Vlajnić Didu, da ne 
mogu napraviti Amater, a onda smo dokazali da smo radili sve po propisu. Zar mislite da bi me pustili iz 
Vlade i Državnog odvjetništva da radim nešto protuzakonito i da trošim novac nenamjenski? To bi svi 
prepoznali. Vi ste gradski vijećnik i imate obvezu da govorite istinu i samo istinu, a ne da se služite… 
Došli ste sada u Gradsko vijeće i što sada mislite ovdje? Prebacimo sve u Državno odvjetništvo, jer ovo 
koliko ste Vi ovdje danas toga nabrojali, koliko ovdje ima kriminala, mi se ne možemo izvući i da 
hoćemo. Gospodine Grubišiću, govorite o napuhanom proračunu, a proračun nije napuhan, jer morate 
planirati europske fondove. Mi smo morali osnovati Upravni odjel ITU mehanizma, a sutra će se otvoriti 
nekakav drugi mehanizam, pa će nas vjerojatno ministarstvo ponovo natjerati da otvorimo još jedan 
odjel i to morate planirati. Znači, mi imamo 31 milijun EUR-a u ITU mehanizmu, ne znamo kada će 
krenuti, a morate ga imati u proračunu. Osim toga, naša obveza je 15%, a Vi izračunajte, ekonomisti 
ste, 15% od 31,5 milijuna EUR-a. Izračunajte koliko je to milijuna kuna koje morate osigurati. To je taj 
napuhani proračun. Kandidirali smo sve vrtiće i računate da ćemo dobiti 40% ili 60%, koliko imao 
pravo, ovisno o proračunu, iz Fonda, a ostatak morate osigurati i onda to ne prođe u Fondu. Morate 
osigurati Mjeru 7 - ruralni razvoj gdje smo kandidirali igralište u Podvinju, vrtić u Podvinju, komplet 
rekonstrukciju Zagrebačke ulice koja je milijun EUR-a, a dvije godine nemamo obavijest tko je prošao, 
a već se planira otvaranje nove Mjere 7 za ruralni razvoj. Vi taj novac morate osigurati u proračunu i 
onda kada ne izvršite proračun, onda ga je netko prenapuhao, jer su izbori, pa je Duspara mislio još za 
jedan projekt dobit glas građana. Ne, meni to ne treba, ali moram planirati, jer kada nešto prođe onda 
mi prvo Ministarstvo pošalje dopis da pošaljemo dokaz da imamo u proračunu planiranu tu stavku. 
Onda kopirate proračun i oni kažu, gospodine dragi, na žalost ne ispunjavate uvjete, jer niste osigurali 
svoj dio sredstava za taj projekt i ne može vam proći. Ovdje je još bilo priče o Korčuli, pa bi bilo dobro, 
gospodin Grubišić kada treba dobiti odgovor izađe van, podsjetiti građane grada Slavonskog Broda, a 
imam i Promemoriju ako je zaboravio, mogu mu dati i podsjetiti ga na kojoj je strani bio kada je ekipa 
mislila 'guliti' Korčulu, pa da vidite koga su tada smjenjivali kao gradonačelnika zbog Korčule. Ne zbog 
izmišljene sjednice i ostaloga, nego zbog Korčule, jer sam trebao potpisati nagodbu. Na jednoj su strani 
bili svi, a na drugoj sam bio sam. Nisam pristao i pod cijenu izvanrednih izbora i pobijedili smo ih tada, 
ali očigledno se neki s tim ne mogu pomiriti. To je 'zlatna koka'. Koja 'zlatna koka'? Što? Tamo idu 
milijarderi u one barake? Radimo i popravljamo koliko možemo, ali Vi ne znate da živimo u gradu gdje 
su Brođani mislili uzeti Brođanima i Korčulu. Opljačkati cijeli grad i sada misle da se to zaboravilo. Nije. 
Imam promemorije koje su potpisivali i gdje su mene osobno prozivali, a i danas neki podizanjem ruke 
dobivaju sinekure i povlastice koje ničim ne zaslužuju, ali neću vam nikada šutjeti. Gospođa Lemaić 
govori o razlici u cijeni, pa što sam trebao? Prodati zemljište ispod cijene? Umjesto da kažete, super je, 
prodali ste duplo više nego što ste planirali, jer morate znati da u ovoj državi postoji zakon koji kaže, 
kada planirate nekakvo zemljište prodati, onda ono ide na procjenu sudskog vještaka koji dođe i kaže 
da to zemljište košta dva milijuna ili pet milijuna kuna što je početna cijena koju možete i koju morate 
staviti na natječaj. Tko će se javiti i koliko će ih se javiti nitko ne zna. Imputirati ovdje kako netko nešto 
namješta, slična situacija je bila s Lidlom. Prodali smo ono zemljište za 16 milijuna kuna, a ako netko od 
vas zna kako je to zemljište tada izgledalo? Danas tamo radi 20 i nešto ljudi, a mi smo od tog novca 
izgradili prvi dječji vrtić nakon 35 godina, na Hebrangu. Platili smo to 14 milijuna kuna. I od novca koje 
smo dobili za ovo gradilište koje se gradi isto tako, dobili smo novac za izgradnju jednog novog vrtića. 
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Usput da znate, u Osječkoj, gradi se još jedan Lidl. Umjesto da budemo sretni što ljudi dolaze u grad 
graditi i ulagati i da ćemo zaposliti Brođane, bez obzira što ćete reći da su to trgovci i ne znam što, to 
su građani grada Slavonskog Broda. Ne, reći ćete da je toliko bio nesposoban da nije mogao Boxmark 
dovesti u Slavonski Brod nego je otišao u Gornju Vrbu, a nećete reći, hvala dragom Bogu netko je  
doveo 500 ljudi koji rade tamo, u bivšem Pevecu. Uskoro će se otvoriti Pevec u Slavonskom Brodu, pa 
nećete reći, taj čovjek nešto radi, trudi se i pokušava dovesti nešto u Slavonski Brod, ali davati ćete 
primjedbe ljudi koji se ne drže ugovora, ne drže se ničega i na to sam ukazivao. Sada šutite kada 
dobijemo informaciju da se tvornica u Gradiški prodaje gdje je trebalo biti 250 radnika, a radi od 60 do 
90. O tome šutite, a svi ugovori su prekršeni? Govorite o nenormalnom broju zaposlenih. Morate 
proučiti zakone i kada već znate toliko o fondovima morate znati da javni radovi idu nama na teret, da 
su to naši zaposlenici dok su javni radovi i da zato imamo taj broj viška ljudi, jer preko nas ide uplata. 
Mi plaćamo javne radove. Ne možete iznositi neistine kako smo sada, gle čuda, tamo otpustili, a nismo 
otpustili, dali smo otpremnine, 12 radnika, a sada je zaposlio, po Vama, 300 radnika. Nije istina. 
Govorite neistine cijelo vrijeme. Mislim da bi trebali prestati kao gradski vijećnici pričati o gradu slučaju. 
Govorite da smo na zadnjem mjestu od 25 gradova, a onda sami u svom izlaganju kažete, mi smo na 
jedno 15. mjestu. Mislite li da to građani 'gutaju'? Ako je bolje živjeti u Vukovaru, zašto ne odete u 
Vukovar? Ako je bolje živjeti u Gradiški, zašto ne odete? Ja da toliko ne podnosim ovaj grad ja bih 
davno pobjegao. Pobjegao bi na Mjesec. Ne bi trpio nepravdu i ovo. Kako ste živjeli prije 15 godina u 
ovom gradu? Što ste imali u ovom gradu? Ništa. Niste imali kina, niste imali bazena, niste imali niti 
jednu poštenu dvoranu, a sada kada to sve imate, sada ništa ne valja. Vi pričate o proračunu Gorice u 
kojoj je glavni državni aerodrom i pričate o njihovom proračunu, pa što ne odete živjeti u Goricu, u  
spavaonicu Zagreba, kada je to toliko tamo dobro? Mi smo danas na Godišnjem izvršenju proračuna i 
bilo bi dobro da se toga držimo, a ne da pokušavamo skupiti neke jeftine političke poene. Imate četiri 
godine na raspolaganju i možete me razapinjati koliko god hoćete, ali dajte argumentima, a ne ovakvim 
lažima kakve iznosite."   
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, pozivajući se na pravo na repliku, sukladno 
Poslovniku o radu Gradskog vijeća, naznačila je: "Nikome nije bila namjera prozivati gradonačelnika da 
se on brani od nečega što nije istina. Nema potrebe da se brani. Uspoređivala sam sve ono što je on 
tvrdio i donosio, planove na temelju onoga što je on donosio, a ne na temelju nečega što je netko 
kazao i govorio te na temelju toga, je li to ostvario ili nije ostvario i kako je to ostvario. Drugo, kada se 
govori o suprotnom taboru, Vi cijelo vrijeme prozivate Vladu da ne možete dobiti projekte, a nama 
spočitavate da mi govorimo o suprotnom taboru. Treće, izvješće morate podnositi do 31. ožujka, ne 
napisati ga, nego ga podnijeti Gradskom vijeću, sukladno članku 77. Poslovnika. Pročitajte članak 77. i 
to dva puta godišnje, a niste ga podnijeli, jer ste Gradsku upravu pretvorili u svoj predizborni stožer i 
ona nije mogla funkcionirati i raditi za grad. To je pravi razlog da to niste mogli složiti i donijeti. 
Nadalje…." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća prekinuo je vijećnicu u izlaganju te istakao: "Javili ste se za repliku, a 
pričate o izbornom stožeru Grada. Ne možete zloupotrjebljavati govornicu. Dao sam Vam riječ za 
repliku i držite se toga.     
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, nastavila je: "Držati ću se toga. O uštedama u 
rashodima za zaposlene Vi sami pričali, pa sam i vidjela da je došlo do povećanja. Vi ste govorili još u 
2015. godini da ćete gledati da uštedite na rashodima za zaposlene. U svezi zemljišta za Lidl rekli ste da 
je sudski vještak procijenio. Vi ne morate uzeti striktno tu cijenu, nego je možete podići, ali je bilo 
čudno što je ukupna cijena svih planiranih zemljišta za prodaju bila po Vašem planu u iznosu od dva 
milijuna kuna, a ovdje ste samo jedno prodali za više od četiri milijuna kuna. Možda za ubuduće da se 
planira malo veći iznos kako bi se to podudaralo i kako bi možda i mogli više prihodovati."  
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, navela je sljedeće: "Također mi ovdje 
nije bila namjera nikoga prozivati, nego pitati i tražiti objašnjenje određenih stavki proračuna. Stječe se 
dojam da ne smijemo postavljati pitanja. Ja želim saznati, ukoliko to nije moguće iščitati iz određenih 
stavki, i od gradonačelnika dobiti podatak koji nosi određena stavka. Samo sam to željela, a nisam 
imala nikakvu namjeru prozivati nekoga, nego samo tražim obrazloženje. Hvala na razumijevanju."    
 
Gradonačelnik je istakao kako slijedi: "Sada smo došli do nečega. Ovdje imamo priču o Godišnjem 
izvještaju o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda. On se podnosi do 1. lipnja i podneseno je u 
roku. Gospođo Lemaić, Vi mene ponovo prozivate da sam to trebao do 31. ožujka. Da, do 31. ožujka 
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sam trebao podnijeti izvješće o svom radu, a to nije ova točka, a i to sam učinio. Gospođo Lemaić, 
pročitajte da je podneseno 31. ožujka. Podneseno je. Zašto Vi onda namjerno brkate točke? Moje 
izvješće i izvješće o izvršenju proračuna nemaju veze. Znači, ako se išta trudim, od kako vodim ovaj 
Grad, trudim se da poštujem zakon, jer me svi napadaju, jer me svi prozivaju, jer me svi prijavljuju i 
nikada do sada nisam imao problema, a Vi se ponovo 'upecate' 2017. godine i govorite kako se ne 
držim zakona."   
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu.  
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 22 nazočna vijećnika, s 14 glasova "za", 7 glasova 
"protiv" i 1 glasom "suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća odredio je stanku od 30 minuta. 
Nakon stanke predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici nazočna 22 vijećnika, odnosno  
dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka.  
 
 
TOČKA 7. 
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do 
prosinca 2016. godine 
 
Uvodno izlaganje o točki, uz video prezentaciju, podnio je predlagatelj točke, gradonačelnik Grada 
Slavonskog Broda Mirko Duspara, dr.med. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnica Romana Mišić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, navela je: "Klub vijećnika 
prihvaća Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 
2016. godine. Mislim da ovdje nemamo što puno raspravljati o njegovom radu, jer svi radovi i aktivnosti 
su realizirani u tom razdoblju srpanj – prosinac i ne samo u tom razdoblju, nego i svih ovih 12 godina." 
 
Vijećnica Lidija Blažević, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Klub vijećnika 
je razmotrio Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do 
prosinca 2016. godine te ćemo glasovati protiv. Razloga je nekoliko te ćemo ih navesti u pojedinačnoj 
raspravi." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačio je: "Drago mi je da je 
gradonačelnik smogao snage i predao Izvješće 31. ožujka 2017. godine. Klub vijećnika prihvatiti će, 
kako je zovemo 'Odu radosti', odnosno Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za 
razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine. Čestitam." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je kako slijedi: "Drago mi je kolega Lujiću da 
ste to napomenuli, jer sam i govorila o izvješću gradonačelnika o ne o izvršenju proračuna, ali nisam 
bila dovoljno slušana. Tijekom proteklog mandata gradonačelnik je imao obvezu podnošenja ukupno 
osam polugodišnjih izvješća o radu. Od tih osam polugodišnjih izvješća o radu gradonačelnik je samo 
jedno izvješće podnio Gradskom vijeću u Statutom Grada Slavonskog Broda i Poslovnikom o radu 
Gradskog vijeća propisanom roku i to na posljednji dan propisanog roka. Šest izvješća o radu 
gradonačelnik je podnio uz kršenje propisanih rokova, a posljednje osmo izvješće nije niti podnio za 
vrijeme trajanja mandata već nam ga podnosi tri i pol mjeseca nakon isteka propisanog roka. To govori 
o gradonačelnikovom nepoštovanju Statuta Grada, Poslovnika o radu Gradskog vijeća i samih gradskih 
vijećnika. S obzirom na to postavlja se hipotetsko pitanje, tko bi uopće podnio ovo izvješće o radu da 
gradonačelnik nije opet pobijedio na izborima? Nadalje, gradonačelnikovo izvješće o radu ima 17 
stranica, a primjerice, izvješće  o radu gradonačelnika Grada Pule za isto razdoblje ima 211 stranica. 
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pule dulje je od svih osam izvješća o radu brodskog 
gradonačelnika za čitavi protekli mandat. Govorim o gradovima sličnih veličina, a ovaj je još manji. 
Osvrnula bih se na nekoliko točki gradonačelnikovog izvješća o radu. Gradonačelnik tvrdi da će brodsko 
urbano područje iz ITU mehanizma dobiti, naglašavam 'dobiti', minimalno 31,5 milijuna eura 
bespovratnih sredstava kao da je to sigurno očekivati, a istina je da će brodsko urbano područje dobiti 
samo priliku da se bori za taj novac na raspisanim natječajima. Zašto obmanjujete građane? S obzirom, 
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nažalost, na nizanje neuspjeha Grada Slavonskog Broda u privlačenju novca iz fondova Europske unije  
ne razumijem na čemu se temelji takav optimizam, iako Vam ja od srca želim da povučete ta sredstva i 
da zaista uspijete realizirati zacrtane projekte? Nadam se da će Grad Slavonski Brod to uspjeti ostvariti. 
U gradonačelnikovom izvješću navodi se projekt izgradnje kružnog toka na ulazu u Naselje Andrija 
Hebrang iako je to projekt Hrvatskih cesta, a ne projekt Grada Slavonskog Broda. Gradonačelnik si u 
ovom slučaju opet pripisuje tuđe zasluge. Nadalje, mala poduzetnička zona na Bjelišu, niti nakon dugih 
12 godina gradonačelnikove vladavine još uvijek nije sagrađena i stavljena u funkciju. Podsjetila bih 
gradonačelnika što je izjavio, da ne kaže ponovo da izmišljam, za gradski Glasnik u prosincu 2008. 
godine.  Citiram: 'Otvorit ćemo u 2009. godini poduzetničke zone Kolonija i Bjeliš i ulagačima omogućiti 
da lakše i jednostavnije dolaze do dozvola za gradnju.' Od onda je prošlo već devet i pol godina, a mala 
zona na Bjelišu još uvijek 'zjapi' prazna i bez ijednog otvorenog novog radnog mjesta, a nema niti 
natječaja za investitore. Od kraja 2008. godine, pa do kraja 2014. godine u Slavonskom Brodu ugašeno 
je gotovo šest tisuća radnih mjesta, a mi i dalje slušamo priče o zoni na Bjelišu koja još nije gotova. 
Projekt prava građenja na gradskim zemljištima za mlade je, naravno, za pohvalu, ali projekt gradskih 
stanova za najam je puno lošiji od modela izgradnje stanova po POS modelu. Zašto Grad Slavonski 
Brod troši novac brodskih poreznih obveznika na izgradnju gradskih stanova kad se u drugim 
gradovima stanovi grade  državnim novcem po POS modelu? Dok mi gradimo 12 stanova, u Šibeniku se 
državnim novcem po POS modelu gradi čak 150 stanova s puno boljim uvjetima za buduće stanare. 
Nadalje, brodski veslači su svojim radom i rezultatima postignutim u teškim uvjetima zaslužili da im 
Grad sagradi novi kajak-kanu dom, ali postavlja se pitanje, zašto se to radi uz grubo kršenje važećih 
prostornih planova? Zašto prethodno nije izrađen prostorni plan Vijuša i Poloja i zašto za projektiranje 
novog kajak-kanu kluba nije proveden javni urbanističko-arhitektonski natječaj? Hvalimo se 
transprentnošću, a pojedinačno gledano, najskuplji gradski projekt se uopće i ne spominje u gradskom 
proračunu za 2016. godinu. Na sve to dolazi i pitanje, zašto se odustalo od projekta izgradnje kajak 
kanu kluba na teglenici brodske Lučke uprave u sklopu projekta 'riječna porta'? Taj projekt se mogao 
financirati novcem iz EU fondova, a brodski veslači bi puno lakše pristupali svojim čamcima rijeci Savi . 
Zbog netransparentnosti i kršenja prostornih planova, uz korištenje rupa u zakonu koje to omogućuju, 
projekt stadiona i kajak-kanu kluba zahtijeva održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća. Kada je 
riječ o projektu nove Osnovne škole Milan Amruš citirala bih gradonačelnikovu izjavu iz predizbornog 
spota objavljenog na YouTubeu u ožujku 2007. godine. Gradonačelnik je tada nakon opisa očajnih 
uvjeta u kojima škola radi rekao kako slijedi: '…gradnja nove škole na drugoj lokaciji jednostavno ima 
moralni prioritet među projektima.' Od onda je prošlo čitavo desetljeće, a gradonačelnik u izgradnju 
nove škole nije uložio niti jedne kune. Umjesto nove škole gradonačelnik je u predizbornoj godini, kao 
što smo sada imali priliku vidjeti, predstavio vizualizacije projekta nove škole uz konstantno ponavljanje 
kako taj projekt treba financirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Postavlja se pitanje, što je 
gradonačelnik radio u proteklih deset godina o pitanju moralnog prioriteta i kako to da se u Zadru gradi 
jedna takav obrazovni centar uz sufinanciranje Grada Zadra? Nadalje, kada je riječ o sudjelovanju 
građana u kreiranju gradskog proračuna postavljam pitanje, zašto Gradska uprava ne odgovora na 
dostavljene prijedloge građana i zašto se o gradskom proračunu prije usvajanja ne održava javna 
rasprava otvorena za sve zainteresirane građane, jer ovo što se kod nas radi je demagogija za 
skupljanje političkih poena? Dio izvješća koji govori o onečišćenju zraka je također neshvatljiv. Zar je 
slanje dopisa predsjedniku Vlade Republike Hrvatske 'rezultat sustavne višegodišnje borbe protiv 
problema zagađenja zraka u Slavonskom Brodu'? Želimo li da se stvari pomaknu s mrtve točke svi 
zajedno moramo poduzeti puno učinkovitije, odlučnije i hrabrije poteze od slanja dopisa. Građani su 
također, u više navrata tražili da ih se alarmira ili obavijesti bilo kojim putem kada ih se noću i danju 
truje s prekomjernim onečišćenjima iz Rafinerije. U čemu je problem s ovim gradonačelnikovim 
Izvješćem o radu? Ovo Izvješće, osim kršenja propisanih rokova za podnošenje, ima iste nedostatke 
kao i sva gradonačelnikova prethodna izvješća o radu. U ovom Izvješću nema niti riječi o provedbi 
Strategije gospodarskog razvoja grada, o aktivnostima na traženju i privlačenju investitora, o statusu 
kandidiranih i planiranih gradskih projekata prema fondovima Europske unije, o brodskom Sveučilištu, o 
sudbini projekta cjelovite obnove Tvrđave, o gradskim sudskim sporovima, o upravljanju gradskom 
imovinom, o urbanizmu i prostornom planiranju, o poduzetničkoj zoni na Jelasu, o borbi za golemo 
oteto zemljište na Vijušu površine 145 hektara, o sporu s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske za 
zemljište na kojem je sagrađena Billa, o potraživanju povrata gradskog zemljišta za izgradnju Policijske 
uprave u Svačićevoj ulici od Ministarstva unutarnjih poslova, o zataškanoj nagodbi sklopljenoj s 
Ministarstvom financija u rujnu 2016. godine i novom stanju gradskog duga, o održanim 
gradonačelnikovim kolegijima, donesenim aktima i provedbi odluka Gradskog vijeća, o održanim 
sastancima s predstavnicima državne i županijske vlasti i primanjima građana, o rješavanju problema s 
robnom kućom Vesna i motelom Marsonia,  o rješavanju problema u mjesnim odborima i mogla bi dalje 
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nabrajati. Sve ovo jasno pokazuje da se Slavonskim Brodom loše upravlja i da se glavni gradski brodski 
problemi uopće ne rješavaju. Rezultat rada svih proteklih godina je da je Slavonski Brod najsiromašniji i 
uz Vukovar, najnerazvijeniji grad od 25 velikih gradova u Republici Hrvatskoj. 'Šlag na tortu' je potpis 
na kraju Izvješća koji otkriva da je stvarni autor Vašeg izvješća, jer je na kraju potpisana Jastra Gubić.  
Stoga, zbog svih navedenih činjenica nas dvije ćemo glasati protiv ovakvog Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine." 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, istakla je: "Izvješće o radu gradonačelnika Grada Slavonskog 
Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine je šturo, puno polu informacija i nejasno. Imam 
nekoliko pitanja vezana za Izvješće, a na koja se odgovori iz Izvješća ne mogu iščitati. Koja su ulaganja 
u Gospodarsku zonu Bjeliš? Čini mi se da već dugi niz godina ta Zona postaje kao duh. Stalno se o njoj 
priča, ali je nitko ne vidi, niti tamo tko radi i ništa tamo nije izgrađeno, a stalno se nešto ulaže. Pri tome 
ne mislim na ovih nekoliko rečenica koje su ovdje navedene. Koliko je točno ljudi u gradu Slavonskom 
Brodu zaposleno u poduzetničkim zonama koje su izgrađene od strane Grada Slavonskog Broda? 
Nadalje, zašto od 2014. godine nema izvješća o radu Kolegija gradonačelnika na službenim stranicama 
Grada Slavonskog Broda? Znači li to da se Kolegij ne održava ili gradonačelnik smatra da građane 
uopće ne zanima koje odluke on kao izvršna vlast donosi?"  
 
Vijećnica Lidija Blažević, HDZ, naznačila je: "Imam samo dva pitanja. U Izvješću o radu 
gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine navedeno je 
da će Grad Slavonski Brod dobiti minimalno 31,5 milijun EUR-a, pa bi htjela informaciju, je li 
gradonačelnik siguran u povlačenje svih ovih sredstava te može li nam to jamčiti, budući da piše da će 
minimalno toliko sredstava povući? Drugo je u svezi izgradnje kružnog toka kod Naselja Andrije 
Hebranga. Naime, lijepo je popisano što se radi, vrijednost radova 14,9 milijuna kuna, međutim, tko je 
investitor?"    
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni, naveo je sljedeće: "Nastaviti ću se na prethodno i reći kako se 
zna da je država Hrvatska, temeljem posljednjeg proračuna Kukuriku koalicije, odobrila i podvožnjak u 
Osječkoj sa 68 milijuna kuna za denivelaciju pruge i tako dalje i tu je išao i kružni tok koji je završen u 
vrijeme druge Vlade, a ne Kukuriku Vlade. Moram ovdje, s obzirom da nisam bio nazočan, a ipak u 
Izvješću gradonačelnika koje je potpisano od strane druge osobe, piše ljetovanje u Korčuli, pa ću 
ponovo o tome. Naime, on je rekao da sam ja izašao i da valjda nisam htio saslušati njega, iako je on 
pričao o argumentima gospođe Lemaić i njezine kolegice, a ja sam išao van, možete pogledati na 
mobitelu, s obzirom na infarkt koji je jedan član moje obitelji imao, telefonirati u Bolnicu vidjeti 
troponine…, zna to gradonačelnik o čemu se radi. Možete to slobodno provjeriti, dati mobitel na 
provjeru, dakle, kako bi vidio u kakvom je stanju, živ ili mrtav član moje obitelji, pa mi je žao što je 
gospodin gradonačelnik na taj način komentirao i osvrnuo se, poglavito zbog toga i zbog povijesti 
vlasničkih odnosa koji su rješavani u davna vremena, gdje sam ja uvijek bio i zastupao interes Grada 
Slavonskog Broda i želju da Korčula pripadne Gradu Slavonskom Brodu, a ne nekom privatniku ili ne 
znam ja kome. Sjećate se Vi također kada je bio gospodin.. ne sjećaš se ti ništa, ali dobro, kada ste 
stranački ostrašćeni i oslijepljeni. Kada već govorimo o Korčuli, cilj mi je kao i Vama, valjda, 
gradonačelniče, da taj resurs stavimo u punu funkciju i da on bude prihodovan za Grad Slavonski Brod i 
da bude na korist građanima grada Slavonskog Broda. Također sam za određena poboljšanja situacije u 
odmaralištu, možda i koncesije za trgovinu ili ugostiteljski objekt da donese i nekakav prihod proračunu 
Grada Slavonskog Broda. Stoga, nisam ja protiv toga, nego sam za to da se poboljša i ne govorim to 
zbog povijesti odmarališta u Korčula nego sasvim iz razloga budućnosti i boljeg iskorištavanja tog 
krasnog resursa kojega Grad Slavonski Brod ima. Nadalje, u Izvješću o radu gradonačelnika nema niti 
jedne riječi i nema govora o tome koliko se gradonačelnik, a cijenimo njegov trud, zaista cijenimo 
nastojanja gradonačelnika za boljitak grada Slavonskog Broda i potpuno prihvaćamo, evo imamo i 
pokajanje što svi želimo loše gradu Slavonskom Brodu, osim njega, čak država, ministri, vijećnici svih 
drugih stranaka osim njegove i valjda SDP-a, nema niti jedne riječi o tome koliko se napredovalo na 
osnivanju Sveučilišta Slavonski Brod. O tome nema, koliko vidim, niti jedne riječi. Također, ovdje je kao 
prva točka kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu što još uvijek nije riješeno. Na žalost, činjenica je da se 
grad Slavonski Brod, pa i njegov gradonačelnik ili naš gradonačelnik, tako možemo slobodno reći, nema 
dovoljno ingerencija, niti dovoljno moći da tu stvar riješi. Očito se tu radi možda o međunarodnom 
sporu, ali da je potrebno više agilnosti i drugih akcija o kojima je govorila kolegica prije mene, zaista je 
potrebno i mislim da bi gradonačelnik kao čelna osoba ovoga grada mogao stati na čelo takvih 
inicijativa o kojima smo dosta govorili. Nadalje, neke druge stvari koje su navedene, pozdravljam, neću 
reći da pohvaljujem, nego pozdravljam da je u svrhu dijela nekakve demografske obnove povećana 
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naknada za novorođenu, drugorođenu i trećerođenu djecu, što je dobro, iako mislim da bi pri tome 
valjalo razmisliti i o ostalim aspektima. Naravno da je prije svega država opet, hvala Boga, to ćete 
sigurno prihvatiti, odgovorna za demografsku sliku, ali i Grad Slavonski Brod sa svojim gradonačelnikom 
mogao bi pripomoći, jer nije samo da se dijete napravi i rodi, nego treba ga dalje slati u jaslice, vrtić i 
školu, a onda mu treba osigurati i mogućnost pohađanja tog vrtića, ali i znatno niže cijene vrtića. O 
tome pričati i to ćemo kroz ove četiri godine najvjerojatnije 'brusiti' dalje. Stoga, dostupnost vrtića i 
niska cijena vrtića, jer tako pomažemo roditeljima. Koliko će biti iskorišten ovaj projekt izgradnje 
stanova, ne POS-ovih, nego onih drugih o kojima gradonačelnik govori, u koje će Grad Slavonski Brod 
uložiti sredstva, to je već upitna stvar s obzirom da veliki broj mladih ljudi iseljava. Nemamo točne 
podatke, čak niti Ministarstvo unutarnjih poslova nema točne podatke iz Slavonskog Broda, ali je pad 
broja stanovnika, pa i pad broja djece, što se vidi u školama, zastrašujući. Upravo zastrašujući. Kolegica 
je u ime Kluba vijećnika rekla da Klub vijećnika neće prihvatiti Izvješće o radu Gradonačelnika Grada 
Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine, tako da i ja ostajem pri tome."        
 
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, istakao je: "Samo bi istakao još nekoliko stvari. Drago mi je da je 
kolegica Lemaić shvatila da je pričala o krivim datumima, pa se naknadno ispravila. U svezi ovih 
dobronamjernih stvari o kojima se priča, za razvoj grada Slavonskog Broda najbolje govori da se za 
Sveučilište saborski zastupnici HDZ-a 'prave Englezi', pa pitaju u kojoj je to fazi? Kao oni ne znaju i oni 
ne stopiraju, pa su se pokidali svi živi da bi donijeli nekakva sredstva ovdje. Također mi je drago što se 
prepoznalo da nakon odlaska Kukuriku koalicije niti kuna nije više došla u Slavonski Brod, nego što smo 
mi dali, hvala Bogu, izgradili podvožnjak, kružne tokove i još neke stvari i vjerojatno moramo čekati 
novu Kukuriku koaliciju, jer će nam uzeti i to što imamo. Vjerojatno će iskopati podvožnjak i odnijeti ga, 
odnijeti kružne tokove, jer to nije donijela Vlada koja je trebala." 
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, navela je: "Gospodine predsjedniče, molim Vas pravo na repliku. 
Replicirala bi gospodinu Robertu Lujiću. Prvo, nije lijepo… ako mi dopuštate…" 
 
Predsjednik Gradskog vijeća navodi kako se ne može replicirati vijećniku te podsjeća vijećnicu da je 
dobila riječ u pojedinačnoj raspravi o točki. 
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, povukla je pravo na pojedinačnu raspravu. 
 
Gradonačelnik je odgovorio kako slijedi: "S obzirom da smo ponovo imali žučnu raspravu podsjetio 
bih vas da mi je najbitnije da je ovo Izvješće dobilo ocjenu, potvrdu i podršku građana grada 
Slavonskog Broda na ovim izborima. To mi je najveće priznanje, ako mi vjerujete. Mogu tolerirati nove 
vijećnike koji ne znaju način ili se još uče kako se treba postupati u Gradskom vijeću, ali ponovo kažem, 
nije dobro iznositi neistine. Moja obveza kao gradonačelnika je da podnesem izvješće do 31. ožujka i tu 
moja obveza prestaje, gospođo Lemaić. Dalje ide predstavničkom tijelu. Ja sam izvršna vlast, a 
predstavničko tijelo je Gradsko vijeće koje na svoju sjednicu treba staviti sav materijal koji je došao i po 
programu i planu rada Gradskog vijeća to treba proći. Znači, Gradsko vijeće za sve vas, ali posebno za 
naše sugrađane koji ovu sjednicu slušaju, dobilo je 31. ožujka, u zakonskom roku, moje Izvješće. Zašto 
nije stavljeno na zadnju sjednicu, neću ulaziti u to. Ovo je prva sjednica kada se u ovom Vijeću o ovom 
Izvješću može raspravljati. Sva moja izvješća su uredno dolazila na Gradsko vijeće. Vi možete mahati 
glavom koliko hoćete, ali sve odluke Gradskog vijeća idu na provjeru zakonitosti u Ured državne uprave 
i ne sjećam se da smo i jednu opomenu dobili da nešto nismo odradili po zakonu ili u vremenskim 
rokovima koji su određeni zakonom. Niti jednu opomenu Ureda državne uprave, niti jednu opomenu 
Ministarstva uprave. Stoga, ne znam zašto se služite s tim i iznosite takve neistine? Kada pričate ovdje 
o Bjelišu, 12 godina se ništa ne događa, obmanjujemo javnost, tu Vam se pridružila i gospođa Ilijana, 
moram reći da bi bilo dobro da vi kao gradski vijećnici imate barem toliko moralnosti i odete u Zonu i 
vidite je li se išta radilo ovih godinama. Jednako tako, da pratite kao što kažete da pratite što se 
događa u ovom gradu, onda bi znali da smo jedne godine imali raspisan natječaj, da su radovi započeli, 
da smo odradili radove na sjevernoj strani Zone Bjeliš i onda su gospoda odlučila da više neće raditi, pa 
smo imali s njima sporove, pa smo morali ponovo raspisivati natječaje, pa je ta firma otišla u stečaj, to 
ne spominjete ovdje i ne spominjete to građanima grada Slavonskog Broda, a bilo bi dobro da 
spominjete, jer prije svega bi se svi trebali služiti istinom, a ne jeftinim skupljanjem političkih poena. 
Govorite o šest tisuća ugašenih radnih mjesta, što nije istina, ali ne govorite da smo u zadnjih godinu, 
dvije dana tisuću ljudi zaposlili u samo dvije firme u gradu Slavonskom Brodu ili okolici grada 
Slavonskog Broda, upravo zahvaljujući našem radu i razgovorima s potencijalnim investitorima. Pričate 
ponovno priču o POS-ovim stanovima, a zaboravljate podsjetiti ljude kako izgledaju ti POS-ovi stanovi, 
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koliko smo do sada imali prosvjeda, demonstracija i svega ostalog na lošu kvalitetu tih stanova, a u 
cijenu neću ulaziti. Mi trebamo dati zemljište, svu komunalnu infrastrukturu, sve priključke i onda te iste 
stanove imamo pravo otkupiti za tisuću i nešto EUR-a, a mi na tržištu možemo kupiti za 700 EUR-a. 
Gdje je Vama matematika, gdje je Vama da ne kažem nešto drugo, da ne budem bezobrazan. Pričamo 
ovdje o veslačima koji su zaslužili ovo, koji su imali projekte, je, imate i danas živućeg čovjeka koji je 
govorio da je projektirao, pa kada sam ga pitao, kada je otišao s mjesta predsjednika, ne nije niti 
predao, nije niti projektirao. Druga stvar, da bi nešto postavili na granik ili nešto morate dobiti dozvolu 
Hrvatskih voda. Podsjetiti ću Vas na jednu stvar, jer se ovih dana nešto radi u gradu Slavonskom 
Brodu, pa se i to pokušava prebaciti na zasluge ne znam koga. Radi se obala utvrda od Kazališno-
koncertne dvorane do ušća rijeke Mrsunje, 600 i nešto metara dužine. To projektiraju Hrvatske vode i 
svi smo u to uključeni. Projektiraju ih Hrvatske vode i kada kažemo, dajte da tu stavimo čvorišta i 
pristanište, jer dolaze kruzeri u Slavonski Brod, odgovaraju da se ne može, zakasnilo se. Tko je 
zakasnio? Luka Brod koja je isto tako vlasništvo hrvatske države kao i Hrvatske vode? Ovdje u ovoj 
prostoriji sjedimo i razgovaramo o tome i ne može se ništa mijenjati. Gdje vam je to pristanište? Treba 
biti kod Brođanke. Kada će biti? Ne znamo, obećavamo, imamo čak i kupljen brod koji treba pretvoriti u 
Carinu, u kafić i ne znam ja što, dana je i lova i sve. To sve stoji. Ne prozivate te koji to tako provode, 
nego ovdje prozivate Gradsku upravu koja s tim nema veze, a nudi se i pomaže kako bi se iznašlo 
rješenje. Sada te veslače koje nitko od vas ne doživljava, osim u stranačke potrebe, jer ste to predali 
stranačkim ljudima da vode, kada mi krenemo graditi dom za kajakaše, gle čuda, sada se priča da se 
moglo biti ovamo ili moglo se biti tamo. Ne odstupa se od nikakvog zakona, jer da se odstupa od 
zakona, vjerujte da bi davno bili u zatvoru.  Za bazene, prije nego što smo krenuli raditi, imali smo 
ovdje tri, četiri provjere krim policije, državnog odvjetništva i svega ostalog upravo zahvaljujući ovakvim 
izjavama kao što vi danas ovdje izjavljujete. Upravo zahvaljujući tome, a ne prozivate izvođača koji 
razvlači i koji je već trebao završiti projekt, a još nije niti izašao iz zemlje. To ne prozivate i za to ćete 
prozvati mene. Govorite o Osnovnoj školi Milan Amruš, niti jednu školu, gospođo Lemaić, a Vi ste 
učiteljica i morali bi to znati, ne gradi lokalna zajednica. Spomenuli ste Zadar, pa koliko su izvukli i dobili 
od ove države mogli su napraviti 150 škola. Njima se uredi škola na otoku za jednog učenika, a u 
Slavonskom Brodu, Brodsko-posavskoj županiji za 106-ero djece s posebnim potrebama muljaju svi. 
Imamo Norvešku darovnicu koja je prošle godine bila 10 milijuna EUR-a, a ove godine je 110 milijuna 
EUR-a i ne znaju hoće li moći pronaći 5 milijuna EUR-a da naprave školu za 109-ero djece Brodsko-
posavske županije, a roditeljima koji dođu, njih dvoje razgovaraju, igrom slučaja jedan od njih je 
Brođanin, pa kaže da neće Duspari 'dizati rep' za ove izbore i obećati gradnju škole. Toliko o našoj 
politici. Vi bi to morali znati, jer pokušavate biti ozbiljna političarka, ali na ovaj način nećete u tome 
uspjeti. Govorite o zraku, a Vi ste jedna od akterica građanskih inicijativa. Što ste Vi napravili da se 
stanje u Rafineriji promijeni? Ja ću Vam reći što sam ja napravio. Ja sam bio prvi idiot koji je skupljao 
potpise, 18 tisuća potpisa za razliku od Vas, Vas nisam vidio. Te iste potpise sam nosio, a ministrica 
koja nas je pokušala izbaciti iz Ministarstva rekla je da je to političko predizborno lobiranje, jer njoj nije 
smrdjelo. Šest, sedam ministara se ovdje promijenilo i da ne kažem kako su pojedinci prolazili. Ovdje 
bahati u Slavonskom Brodu, a onda prijeđu u Bosanski Brod i ne smiju pisnuti. Što ste Vi u svojim 
akcijama napravili, koliko ste puta zatvorili carinu, granicu ili bilo što drugo? U svakoj akciji koju ste Vi 
kao organizirali sudjelovao sam osobno kao gradonačelnik i kao građanin ovoga grada. U svakoj akciji, 
a to što sada pojedinci slikaju, da ne kažem što i koje dijelove tijela, mislite li da je to način da 
zaustavimo  Rafineriju da i danas izbacuje velike količine ovoga? Što ćemo se natjecati tko ima bolju 
guzu? Je li to akcija da zaustavimo Rafineriju? Ja sam taj koji je doveo ovdje predsjednika države, a 
koji je doveo, zajedno s njim, predsjednika RS-a i njihove ministre i organizirali smo sve ovo što se 
organiziralo. Što smo s tim dobili? Pitam Vas, što smo s tim dobili? Što očekujete? Da Vam ja zatvaram 
ventile, a Vi ćete se slikati onako lijepo s osmjehom i govoriti, mi smo protiv zagađenja zraka. Sve to 
možete napraviti. Sada možete otići na carinu i zaustaviti, ionako je gužva. Sada zaustavite, jer sada je 
vrijeme, turistička je sezona. nemojte dati ljudima prijeći, pa onda recite, ja sam napravila sve, a 
gradonačelnik nije napravio ništa. To što ovdje dolaze ministri, što dolazi predsjednica države i 
određuje tko će ovdje sjediti, pa ispadne da ne sjede ljudi koji vode cijelo vrijeme ove aktivnosti oko 
Rafinerije, nego dolaze pojedinci iz pojedinih političkih stranaka to Vas ne brine, jer Vi ste tu bili, a 
pročelnici koji rade devet godina na problemima Rafinerije, oni ne moraju biti u ovoj zgradi. Niste se 
protiv toga bunili ili kada predsjednica dođe u grad Slavonski Brod, pa se ne udostoji obavijestiti 
gradonačelnika da se sastaje s Vama, jer Vi ste toliko toga napravili za ovaj grad i Rafineriju da je to 
milina. Molim? Vi ste mene osobno zvali? Oprostite, niste me zvali osobno. Mene ste zvali preko 'mog' 
Hrvoja Andrića? On nije tajnik, o čemu pričate? Govorite o zonama, a nitko ne spominje Boxmark 500 
zaposlenih, Sain Jean? Govorite o Vijušu, pa tko je pokrenuo pitanje Vijuša? Nisam Vas nikada čuo u 
Vašim izlaganjima i napadima na Gradsku upravu ili mene osobno da ste ikada spomenuli kriminalnu 
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pretvorbu, privatizaciju i prodaju Drvne industrije, zajedno u z.k ulošcima, ne kućnim brojevima, nego 
katastarskim česticama, milijun i po kvadrata Vijuša? Znate tko je pokrenuo pitanje u Državnom 
odvjetništvu i gore u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom? Osobno ja. Pokrenuo sam 
pitanje, je li moguće da se tako jedan grad opljačka i da svi šutite? Vi ste političari i niste stali protiv tih 
osoba koje su kupile 70 hektara, odnosno 700.000 kvadrata zemljišta. To je prostor samo gdje je 
tvornica. Sve ostalo su maznuli u z.k. ulošcima, milijun i po kvadrata Bjeliša, Vijuša, to Vam nije palo na 
pamet. Gospođa Ilijana Vrbat Pejić kaže kako je Izvješće šturo, a drugi me prozivaju da sam napisao 
Odu radosti, a što sam sve radio ovih šest mjeseci teško bi na ovo stalo. Većina vas je spomenuo kako 
niti to nisam ja, jer je potpisana Jastra Gubić, pa da malo čitate, a čudi me, jer svi ste pismeni ljudi, 
piše 'pripremila', pa zar očekujete da ja sastavljam izvješća? Očekujete. Odlično. Gospođa Ilijana kaže 
da je duh Zona i da ništa nije izgrađeno, pa gospođo Ilijana, poslije sastanka ću Vas odvesti u Zonu 
Bjeliš… I ništa nije izgrađeno? Gospođo Ilijana, kompletna infrastruktura je izgrađena u Zoni Bjeliš. 
Trenutno se radi na arheološkim istraživanjima i uskoro će ići natječaj za prodaju prvih parcela. Evo, za 
Vašu informaciju, ali nemojte obmanjivati ljude, jer ljudi koji prolaze vide da se tamo nešto radi i da se 
tamo nešto napravilo, za razliku od Vas koji ne vidite ništa. Govorite o kolegijima, kolegiji su javni i 
transparentni i zato dobivamo priznanje najvećih institucija, najmjerodavnijih institucija ove države. 
Ovdje imamo 31,5 milijuna i ITU mehanizam i pitanje jesam li ja siguran? Nisam u ništa siguran. Moram 
priznati da u ništa nisam siguran, a reći ću Vam i zašto. U  mjesecu listopadu nam je tadašnji ministar 
Tolušić dao uredbu da smo prošli kao grad u ITU mehanizam 31,5 milijun EUR-a, a u mjesecu travnju 
smo potpisali ugovor, zajedno s ministricom regionalnog razvoja europskih integracija i europskih 
fondova, gospođom Žalac i verificirano je koliko ide za ovo i koliko ide iz socijalnog fonda, potpisali smo 
ugovor. Od tada do danas ništa se nije dogodilo, a ta ista ministrica dođe u predizbornoj kampanji 
podržati kandidate, iako je ministrica svih građana Republike Hrvatske, a ne samo kandidata iz HDZ-a i 
govori o lažima. Ja vas sada pitam, tko laže, ako smo ovo sve prošli, ako imamo projekte, ako imamo 
građevinske dozvole i nemamo još uvijek, ne samo mi, nego svih sedam gradova, jer radi se o 345 
milijuna EUR-a? Nitko još nije dobio dopuštenje za raspisivanje natječaja, nitko u ovoj državi. U 
međuvremenu se mora ovdje osnovati odjel, moramo ovdje zaposliti nove ljude u odjel samo za ITU 
mehanizam. Ne gledamo tu na potrošnju i ostalo. Govorite o kružnom toku, tko je zaslužan? Nego? 
Investitor su Hrvatske ceste i to sam tristo puta naglasio u kampanji i u svemu. Hrvatske ceste su 
investitori podvožnjaka i tog rotora i rotora u Svačićevoj ulici i rotora kod Halajka i onog rotora kod 
Velproma, odnosno budućeg Peveca. Hrvatske ceste su investitor. Nadalje, gospodin Grubišić govori o 
podvožnjaku, Kukuriku koaliciji i kružnom toku, da, deset godina smo to čekali i donijela odluku 
Kukuriku koalicija, a mogle su to i one prije koalicije, ali nisu. Kružni tok, neću pričati na koji smo način 
do toga došli, ali zaslugom Gradske uprave taj kružni tok je odrađen, jer danas ne bi bio odrađen i imali 
bi izgubljenu građevinsku dozvolu za produženu Svačićevu, ali je odrađeno. Govorite o Korčuli, o 
vlasničkim odnosima, pa pošto niste bili, ja ne znam što se Vama događalo u međuvremenu i moj drugi 
sin je dao danas zadnji ispit na Elektrotehnici, pa nisam izašao odmah telefonirati, nego sam to sačekao 
poslije. Prema tome, Korčula, Vi dobro znate da ste bili na drugoj strani. Vi dobro znate da ste me u 
ono vrijeme tjerali da potpišem promemoriju, imam to i pismeno i tko je bio na kojoj strani. Imam tko 
je bio na kojoj strani i to ću javno objaviti da budete svi svjesni tko je. Kada već tako pričate, onda 
recite tko je bio vlasnik Korčule i tko je bio vlasnik Novogradnje u to vrijeme? Vaš stranački predsjednik. 
Čovjek koji Vam vodi stranku sada u kojoj jeste. Govorite o Korčuli i o punoj funkciji, mislim da su 
građani grada Slavonskog Broda napokon odahnuli i napokon dobili Korčulu u svoje vlasništvo. Niste 
pričali u ono vrijeme da se umjesto onih šest, sedam milijuna koje su pokupili pravnici i odvjetnici 
moglo puno bolje uložiti. Postoje Brođani koje više vole sebe i svoj džep nego građane ovoga grad. Ja 
nisam na toj strani, za razliku od Vas. Razumijete? To je razlika između mene i Vas. Govorite kako svi 
žele loše gradu Slavonskom Brodu, a jedino ja želim dobro. Ne, ja se za razliku od Vas borim za ovaj 
grad. Ja ne 'lupam' po Saboru s nekakvim pričama, a na kraju grad Slavonski Brod, zahvaljujući tim 
lakrdijama u Saboru ne dobije ništa. Spominjete ovdje Sveučilište, a u mojem mandatu smo dogovorili s 
Vladom donošenje Odluke i Zakona o Sveučilištu Slavonski Brod. Dobro Vi to znate, a zahvaljujući Vama 
i Vašim stranačkim prijateljima mi još uvijek nemamo Sveučilište, ali zato imamo Sveučilište Sjever koje 
osnuju privatnici, pa odmah iduću godinu prebace na državnu kasu. To je dobro i tu Brođani vrlo lako 
podignu ruku. Kada treba dati nešto za ovaj grad, onda treba poštivati procedure. Koje procedure? Na 
isti je način osnovano Sveučilište Slavonski Brod kao Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Puli, Sveučilište 
Sjever i sva ostala druga sveučilišta. Imali smo presudu Ustavnog suda koju još uvijek ne objavljujemo, 
ne znam zašto? Zato što se sada natežemo tko će dobiti kojeg ustavnog suca. Sada imamo situaciju da 
ustavni sudac koji je do jučer bio jedna stranka, a sada dijametralno suprotno prelazi u drugu stranku, 
samo za interes Republike Hrvatske, odnosno svoj. Tu se ne gleda interes građana grada Slavonskog 
Broda i djece koja nam odlaze iz Slavonskog Broda, a mogli bi studirati ovdje u gradu. Tu je i Vaša 
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zasluga, jer ste bili saborski zastupnik u dva mandata i niti jednu odluku, nula kuna ste donijeli ovom 
Gradu u kojem sada sjedite kao gradski vijećnik. Govorite o kvaliteti zraka i da treba stati na čelo. 
Stajao sam ja na čelu, pa ste rekli da sam divljak, kada sam se skoro potukao s ministrom koji je došao 
izvoditi ovdje 'kerefeke' i nije napravio ništa. Poslije toga mi se taj ministar ispričavao, ali Vama je bilo 
bitno i svi ste bili na drugoj strani, a opet sam bio sam na ovoj strani. Ja sam tada ispao divljak, jer me 
nervira kada netko dođe i govori da štiti interes građana, a onda radi protiv interesa građana. Ovo 
ćemo malo 'fore radi', radi kamera, a poslije kako god bude. Ne, ne, i Vi ste bili na drugoj strani. Sjedili 
ste u Savusu svi, samo gradonačelnik nije bio obaviješten, a prosvjede smo mi organizirali. Tada je i 
došlo najviše Brođana na prosvjede, ali onda kao i ovaj posljednji prosvjed okrenemo malo 'repa', malo 
ovoga, malo onoga, pa zaboravimo što tražimo ili se sjetimo kada se građani raziđu. Ne vode se tako 
prosvjedi za čisti zrak i za interes građana grada Slavonskog Broda. Ovdje, kada dođu državni tajnici i 
ministri, pa nećemo ovako, ovo ćemo malo radi ljudi ovako, a ovo ćemo onako. Nema to, ili jesi ili nisi. 
Nadalje, govorite da je lako napraviti dijete, a treba ga poslije u jaslice, u vrtić, a ja sam Vam, govorio 
kada smo pričali o vrtićima da smo povećali za 100% površinu vrtića u gradu Slavonskom Brodu. 
Govorite o najskupljim vrtićima, iznosite neistine, jer Vi ne znate da je prosječna cijena vrtića u gradu 
Slavonskom Brodu od 200,00 do 300,00 kuna. Pronađite grad u ovoj državi koji ima jeftiniji vrtić. Vama 
je to skupo, očigledno. Ne znate da smo u ovom Gradskom vijeću prije nekoliko godina skinuli 10% 
cijenu vrtića, ali šteta je što mi ovdje nemamo gradsku televiziju kao što ste je Vi imali u Saboru, pa se 
onda ispričamo, ljudi vide kako netko dobro napada bez argumenata, bez ičega i to vam prođe. Mislim 
da to nije dobro i da nije način. Mi smo ovdje pričali o Izvješću o radu gradonačelnika, a vi ste se ovdje 
dotaknuli 50 godina unazad i onih gradonačelnika koji su doveli ovaj grad u ovu poziciju u kojoj smo bili 
i još se nismo oporavili, ali nadam se da ćemo se oporaviti i da ćete jednog dana i vi progledati."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da se više vijećnika javilo za riječ te ih podsjeća da su 
iscrpili institut pojedinačne rasprave.  
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, navela je: "Nadovezala bi se samo za 
ovu matematiku koju gradonačelnik ……"   
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je pojedinačna rasprava završila te nije moguće 
nadovezivanje. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni, istakao je sljedeće: "Sukladno članku 93. Poslovnika imamo 
pravo na dvije minute replike. Ovaj monolog, ne znam kome je namijenjen, valjda simpatizerima i 
pristašama gradonačelnika koji je, rekao sam, uvijek u pravu. Ja sam to i priznao, nastojanja njegova. 
On je uvijek u pravu, a svi drugi su krivi, samo on nije, pa su tako jeftiniji vrtići u Zagrebu nego u 
Slavonskom Brodu, kada uzmemo po tome. U svezi Vijuša, Slavonije DI i privatizacije, ima on ovdje 
ljudi koji su u njegovoj Upravi koji su puno bliži i puno bolje poznaju situaciju oko privatizacije 
Slavonije-drvne industrije u kojoj ja 'niti luk jeo, niti luk mirisao', pa prema tome nemam ništa s tim. U 
svezi Korčule, ponavljam, o tome sam govorio i nemam nikakvih razloga protivljenju, slobodno može on 
istraživati, niti imam ikakvog, ne 'luka', nego niti 'latice od luka', niti 'L', prema tome, ove njegove 
objede koje ovako javno iznosi služe samo u promidžbene svrhe i ništa više. Još nešto, 2009. godine na 
2010. godinu amandmanom sam izborio 9 milijuna kuna od Vlade koja je tada bila HDZ, Jadranka 
Kosor, za škole u Slavonskom Brodu. Ovdje je gospođa Dubravka Marković, pročelnica koja ne smije 
ništa reći, naravno, kamo su ti novci otišli? Je li to moj…. Recite Vi kamo su otišli? Gdje si ih potrošio? 
To reci, gdje si potrošio one pare koje sam ja amandmanom dobio za Slavonski Brod, pa da ovi ljudi 
koji su ovdje, vijećnici, znaju u što je otišlo 9 milijuna kuna, a Kajin 9,5 milijuna kuna… Nemojte 
govoriti neistine, jer lažete gdje stignete."     
 
Predsjednik Gradskog vijeća upozorava vijećnika da je vrijeme za repliku isteklo. 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, naznačila je: "Također bi replicirala temeljem članka 93. 
Poslovnika Gradskog vijeća. Gradonačelnik je utvrdio da u poduzetničkim zonama izgrađenim od Grada 
Slavonskog Broda nije zaposlena niti jedna osoba. Priča o komunalnoj infrastrukturi koja se gradi u Zoni 
Bjeliš 'ne pije vodu', ne zato što ta komunalna infrastruktura nije izgrađena, jer se ne izgrađuje, nego 
poučeni iskustvom Zone na Koloniji, gdje je izgrađena infrastruktura prije osam godina, sumnjam da će 
i na Gospodarskoj zoni Bjeliš, zvanoj 'duh', išta biti bolje. Što se tiče Kolegija, on je očito tajan, jer nije 
nigdje objavljen i nigdje se o njemu ne piše."  
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Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Moram reći da nisam dobila odgovor na 
niti jedno postavljeno pitanje od gradonačelnika, osim napada na sama vijećnička pitanja, odnosno 
zašto smo ih postavili. Istina je da se prekršio članak 77. i da gradonačelnik nije na vrijeme podnio 
svoja izvješća, jer ne piše da on mora 'dostaviti', nego 'podnijeti' izvješća do propisanog roka. U svezi 6 
tisuća izgubljenih radnih mjesta, da ste zvali Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje gdje možete 
dobiti relevantne podatke dobili bi da je to točan podatak, na žalost, o broju ljudi koji su ostali bez 
posla. Nadalje, u svezi POS-ovih stanova, stalno govorite da je cijena stanova od 1.200 EUR-a, što nije 
točno. Cijena je puno manja i čak jeftinija od stanova koji su na slobodnom tržištu i uz puno bolje 
uvjete. Treće, u svezi Osnovne škole Milan Amruš, Vi ste govorili kako treba biti prioritet i da treba biti 
dovršena. Isto tako ste Vi za Zonu Bjeliš sami rekli, što sam i citirala, da je trebala biti dovršena 2009. 
godine. Potrošili ste novac iz gradskog proračuna za komunalnu infrastrukturu, a mogli se to kandidirati 
prema fondovima i natječajima koji su prošli. U svezi čistog zraka, trebali bi ste pohvaliti sve udruge i 
eko inicijative koje su potaknule taj problem te, u biti, zahvaljujući eko udrugama i njihovoj inicijativi 
dobili smo i mjerne postaje za zrak. Svi zajedno, naravno i ja sam sudjelovala, ne pripisujem to sebi, to 
je jedan zajednički… i nije problem tko je što napravio, nego kako ćemo riješiti taj problem i na koji 
način ćemo se dalje založiti da što prije stisnemo Vladu i sve one koji su potrebni da se taj problem 
riješi.    
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, odustala je od replike. 
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Ne znam više ima li smisla, ovdje ima dosta frustriranih ljudi koji imaju 
iskustva u politici i trebali bi znati što pričaju. Neću ulaziti u to, bilo bi dobro da Dubravka donese tih 9 
milijuna kuna ili već koliko je rečeno, 2009. godine, 2010. godine, da stvarno vidimo gdje smo mi to….. 
Svjetska banka, a ne Boro ti… Jedino ako nisi u međuvremenu postao Svjetska banka… sve je mogu 
uključiti, ali dobro…. Ne trebate mi donositi, ali bi bilo dobro….  
 
Predsjednik Gradskog vijeća upozorava vijećnika Boru Grubišića da se ne uključuje u raspravu s 
gradonačelnikom. 
  
Gradonačelnik se odriče svog komentara. 
 
Ankica Majetić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, odgovorila je kako slijedi: 
"Gospodine Grubišiću, prozvali ste me prije koju minutu, ako se ne varam, je li tako? Oprostite, 
spomenuli ste osobu…  
 
Predsjednik Gradskog vijeća moli vijećnika Boru Grubišića da dopusti pročelnici koja je dobila riječ 
da odgovori. 
 
Ankica Majetić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, nastavila je: "Molim da 
razjasnimo, je li mislio na mene ili nije mislio?" 
 
Predsjednik Gradskog vijeća, sukladno reakcijama vijećnika Bore Grubišića, moli sudionike da ne 
vode međusobnu raspravu. 
 
Ankica Majetić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, dodala je: "Voljela bih.. ako 
gospodin Grubišić ima dovoljno hrabrosti i prozove me, ovaj puta javno, a ako to ne želi učiniti, onda 
nemam na što niti odgovoriti. Informacije radi i vijećnika koji su ovdje prisutni, Slavonija-drvna 
industrija privatizirana je 1993. godine kada sam ja osobno bila negdje na kraju završetka srednje 
škole." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je sljedeće: "Zaista se trudim da ova sjednica ide u jednom 
normalnim i kulturnim tijekom, ali to ne mogu sam. Pokušavam biti tolerantan i pokušavam ekstenzivno 
tumačiti neke stvari da bi se održao mir u vijećnici. Stoga, još jednom apeliram, svi ćete dobiti priliku da 
kažete, svi ćete iznijeti svoj politički stav, ali probajmo to artikulirati na jedan drugi način. Poštujmo 
onoga tko priča, suzdržimo se i sačekajmo, jer biti će prilika." Na javljanje vijećnika Bore Grubišića 
navodi: "Iscrpili smo pojedinačne rasprave i replike, gospodine Grubišiću, ne možemo silovati 
proceduru." 
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Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naveo je kako slijedi: "Temeljem članka 93. ukoliko 
netko iz izvršne vlasti u ovome Gradu, a to je pretpostavljam gospođa, gospođica Majetić proziva ili 
spominje raspravu ili detalje rasprave, onda vijećnika ima pravo na repliku od dvije minute. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća, na reakcije vijećnika, odgovara kako se ne radi o nikakvoj povredi 
Poslovnika te prekida ponovnu međusobnu raspravu.  
 
Kako je iscrpljena rasprava, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje Izvješća o radu 
Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 22 nazočna vijećnika, s 14 glasova "za" i 8 glasova 
"protiv", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 8 . 
Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih 
djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnica Ana Pitlović, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, istakla je: "Upravni odjel za 
društvene djelatnosti prati rad svih gradskih ustanova, osnovnih škola i veliki broj udruga te su ovim 
Izvješćem obuhvatili upravo njihove djelatnosti, aktivnosti i programe. Ujedno su obuhvatili veliki broj 
potpora iz područja socijalne i zdravstvene skrbi od kojih bi posebno istaknula sufinanciranje Ustanove 
Zlatni cekin, Poliklinike, Dječjeg vrtića Cekin i prijevoza djece s teškoćama, rad brojnih udruga koje 
svojim projektima doprinose, kako razvoju gradskog društva tako i ostvarenju ciljeva svojih članova i 
korisnika. Grad na taj način pokazuje svoju brigu za ovu najslabiju populaciju, što je u svakom slučaju 
pohvalno. Klub vijećnika prihvaća Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području 
društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu."   
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, prihvatiti će Izvješće o 
ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 
2016. godinu.   
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatiti će Izvješće o ostvarenim 
programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu.   
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvatiti će Izvješće o ostvarenim programima 
javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu.   
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada 
Slavonskog Broda za 2016. godinu. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 20 glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je 
privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 9. 
Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada 
Slavonskog Broda za 2016. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med.  
   
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
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Vijećnica Ana Pitlović, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o 
decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, prihvaća Izvješće o 
decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačio je: Klub vijećnika prihvaća 
Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2016. 
godinu. Međutim, meni ostaje jedna nedoumica u glavi, točka 8., točka 9. i tako dalje su sastavni dio 
proračuna Grada Slavonskog Broda, a tamo se odbije, a ovdje se prihvaća. Stvarno ne mogu shvatiti 
kakvi smo mi to ljudi." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvaća Izvješće o decentraliziranim funkcijama 
osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda 
za 2016. godinu. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 20 glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je 
privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 10. 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu  
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Zoran Senjak, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
 
Vijećnik Ante Cvitković, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naznačio je: "Klub 
vijećnika će biti suzdržan o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2016. godinu. Naime, razlog je što bi u Izvješću htjeli vidjeti usporedne podatke za godinu prije, 
odnosno za 2015. i 2016. godinu te bih molio, ukoliko je moguće, u narednim izvješćima da dobijemo 
takav usporedni prikaz. Znam da mi možete sada reći da uzmem izvješća od ranijih godina, ali bi bilo 
dobro da to imamo u istom izvješću. Također, ukoliko je moguće, u izvješću naznačiti lokacije, barem 
većih radova, kako bi se vidjelo gdje je što uloženo."  
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatiti će Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navodi kako će biti će suzdržane o Izvješću o 
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća istakao je sljedeće: "Pridružio bi se sugestiji kolege Cvitkovića te 
pozivam stručne službe, a bilo je danas više puta prijedloga u više točaka, da prilikom izvještaja, tamo 
gdje se to može, daju usporedne podatke kako bi vijećnicima bilo lakše pratiti i proučavati materijal."  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 
glasova "suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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TOČKA 11. 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu  
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Zoran Senjak, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o izvršenju 
Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naveo je: "Klub vijećnika će 
biti suzdržan u odlučivanju o Izvješću o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu te ćemo istaknuti jednu primjedbu. Naime, u Izvješću piše da je za izvršenje programa za 2016. 
godinu planirano blizu 14 milijuna kuna, odnosno 13.981.000,00 kuna, a utrošeno je 8.044.000,00 
kuna, pa me zanima zašto je razlika u planiranom i izvršenom 6 milijuna kuna? Stoga, za 6 milijuna 
kuna je manje utrošeno nego što je planirano za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2016. godinu, iako su sredstva bila osigurana."   
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatiti će Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navodi kako će biti će suzdržane o Izvješću o 
izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
 
Gradonačelnik je istakao sljedeće: "U svezi ove nedoumice, ovdje Vam na 3. stranici piše: 'Za 
izgradnju cesta u ulicama Krivača III, Krivača II, županjskoj s odvojcima I, II, III, IV i V i odvojak u 
Ulici Čaplja, dana 25. listopada 2016. godine sklopljen je Ugovor br. 189/2016. Radovi na izgradnji 
navedenih ulica su u tijeku izvođenja te isti kasne iz razloga nastupanja zimskih uvjeta i nepovoljnih 
vremenskih prilika tijekom prve polovice godine.'"  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 21 nazočnog vijećnika, s 14 glasova "za" i 7 
glasova "suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 12. 
Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih 
površina za 2016. godinu 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Vatroslav Stojanović, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatiti će Izvješće o 
izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2016. godinu.  
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, prihvaća Izvješće o 
izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2016. godinu.  
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatiti će Izvješće o izvršenju Programa 
čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2016. godinu.  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvati će Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i 
uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2016. godinu.  
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Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naznačio je kako slijedi: "Možda će razlog biti ocijenjen 
prozaičnim ili ne znam kakvim, ali me zanimaju, s obzirom da prolazim dosta često gradom i 
periferijom, a mislim da pripada ovom dijelu i ovoj temi o koja sada raspravljamo, kante  za otpatke 
kojih u glavnoj ulici i na Korzu ima, ima i pred Gradskom upravom, ali pogledajmo primjerice 
Štaparevu, Jagićevu, Zrinsku i druge u kojima bi sigurno, da su postavljene, pripomogle da bude manje 
posla za čišćenje. Zanima me, valjda ima netko ovdje da mi kaže, koliko je uopće postavljeno kanti za 
otpatke u gradu Slavonskom Brodu? Nadalje, zanima me tko obavlja i koliko ima zaposlenih na 
poslovima o kojima se ovdje radi, a to su poslovi čišćenja, održavanja zelenila i uređenja? Stoga, koliko 
ukupno djelatnika ima? Kao vijećnik to ne znam i zanima me, da mi se to kaže."  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je: "Napomenula bi da mi se javljaju građani i 
pitaju kako ide prioritet košenja trave, poglavito sada u ljetnom razdoblju? Javljaju se često građani 
upravo s periferije, ali i iz užeg središta grada, primjerice Mikrorajona s pitanjem, zašto nije pokošeno 
okolo gdje je i šetnica? Trava je već velike, a dobila sam i fotografije ljudi koji se žale. Stoga, možda 
postoji nekakav prioritet, iako znam da se ne može sve u istom vremenu odraditi, ali bi Vas molila za 
odgovor."   
 
Predsjednik Gradskog vijeća dodao je: "Jedna od ovih pitanja su za predstavnike trgovačkih 
društava čija izvješća ćemo imati u mjesecu rujnu, pa ćemo moći konkretnije o tome popričati." 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi lateralnog kanala Glogovice, Hrvatske vode. Nasip kroz 
grad Slavonski Brod, Hrvatske vode. Oni imaju svoje prioritete, dva puta godišnje i sretni ste ako niste 
u njihovom prioritetu."  
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik: "Sretan sam što imam sam kosilicu, pa pokosim." 
 
Gradonačelnik: "To je i obveza nas građana, da uredno držimo ispred svojih kuća, kako po zimi, tako 
i po ljeti." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik: "Što onda kosi Grad, ako je moja obveza?"  
 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je raspravu i dao na glasovanje usvajanje Izvješća o izvršenju 
Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2016. godinu.  
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 22 nazočna vijećnika, sa 16 glasova "za" i 6 
glasova "suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 13. 
Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 
Slavonskog Broda 
 
Predsjednik Gradskog vijeća podsjetio je vijećnike da je Odbor za izbor i imenovanja, kao predlagatelj, 
dostavio Gradskom vijeću Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor 
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda s kojim je vijećnike, u uvodnom 
izlaganju, upoznala Emina Berbić Kolar, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja kako slijedi: 

"Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda ("Službeni glasnik Grada 
Slavonskog Broda" br. 2/14), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je na 20. sjednici održanoj 22. 
ožujka 2017. godine pokrenulo postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda i 
njihovih zamjenika. Javni poziv za isticanje kandidature objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Grada 
Slavonskog Broda 6. travnja 2017. godine te dostavljen na objavu svim mrežnim medijima s područja 
grada Slavonskog Broda. Rok za podnošenje prijava bio je 21. travnja 2017. godine. 

Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Slavonskog Broda koji u 
trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do 
navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta i zamjenika člana 
Savjeta mladih. 

Savjet mladih ima jedanaest članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 
te se bira na razdoblje od tri godina. 
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Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i 
imenovanja Gradskog vijeća utvrđuje Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova u 
Savjet mladih Grada Slavonskog Broda kako slijedi: 
1. Predlagatelj: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića,  Slavonski Brod 

Kandidatkinja: LAURA VEGEŠ  
rođena 3. svibnja 1999. godine, Slavonski Brod, Slavonska 41 
Zamjenik kandidatkinje: DOMINIK KLIŠANIĆ  
rođen 4. srpnja 1999. godine, Slavonski Brod, Nas. A. Hebrang 7/15 

2. Predlagatelj: Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević 
Kandidat: DAMJAN GOLUBIČIĆ 
rođen 4. rujna 1998. godine, Slavonski Brod, V. Došena 29 
Zamjenica kandidata: ANABELA TUTEK 
rođen 3. lipnja 1996. godine, Slavonski Brod, Kolara III/1 

3. Predlagatelj: Socijaldemokratska partija Hrvatske–Gradska organizacija Slavonski Brod 
Kandidat: DOMINIK BERBIĆ  
rođen 19. listopada 1988. godine, Slavonski Brod, A. Starčevića 60 
Zamjenik kandidata: LEON KOVAČEVIĆ  
rođen 5. siječnja 1998. godine, Slavonski Brod, Nas. A. Hebrang 7/20 

4. Predlagatelj: Socijaldemokratska partija Hrvatske–Gradska organizacija Slavonski Brod 
Kandidat: DAMJAN KOVAČEVIĆ 
rođen 2. studenoga 1988. godine, Slavonski Brod, Sv. Lovre 68A 
Zamjenica kandidata: TIHANA DANKIĆ 
rođena 17. travnja 1988. godine, Slavonski Brod, A. Mihanovića 18 

5. Predlagatelj: Udruga studenata FUTURI MAGISTRI, Slavonski Brod 
Kandidatkinja: MARTA ZEČEVIĆ 
rođena 25. veljače 1992. godine, Slavonski Brod, Lj. Gaja 13 
Zamjenik kandidatkinje: MISLAV SAVIĆ 
rođen 14. rujna 1995. godine, Slavonski Brod, Nas. A. Hebrang 8/19 

6. Predlagatelj: Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević 
Kandidatkinja: IVA DOŠLIĆ 
rođena 28. svibnja 1996. godine, Slavonski Brod, Nas. A. Hebrang 8/13 
Zamjenik kandidatkinje: TOMISLAV ČULJAK 
rođen 4. kolovoza 1991. godine, Slavonski Brod, Lj. Jonkea 24 

7. Predlagatelj: EUROPSKI DOM, Slavonski Brod 
Kandidat: BRUNO BAŠIĆ 
rođen 19. rujna 1999. godine, Slavonski Brod, V. Novaka 42 
Zamjenik kandidata: MARIJAN OPAČAK 
rođen 7. svibnja 2000. godine, Slavonski Brod, Mosorska 16 

8. Predlagatelj: Tehnička škola Slavonski Brod  
Kandidat: MARIJAN OPAČAK 
rođen 7. svibnja 2000. godine, Slavonski Brod, Mosorska 16 
Zamjenik kandidata: PETAR JURASOVIĆ 
rođen 1. travnja 2000. godine, Slavonski Brod, A. Stepinca 8 

9. Predlagatelj: Duspara Mirko – Nezavisna lista, Slavonski Brod 
Kandidatkinja: KATARINA BUBALO 
rođena 26. studenoga 1990. godine, Slavonski Brod, V. Došena 124 
Zamjenica kandidatkinje: MATEA VRANČIĆ 
rođena 8. ožujka 1989. godine, Slavonski Brod, Sv. Lovre 136 

10. Predlagatelj: Duspara Mirko – Nezavisna lista, Slavonski Brod 
Kandidat: MATIJA BULE 
rođen 3. listopada 1988. godine, Slavonski Brod, N. Zrinskog 91 
Zamjenica kandidata: IVANA MIJIĆ 
rođena 3. veljače 1989. godine, Slavonski Brod, Osječka 66 

11. Predlagatelj: Duspara Mirko – Nezavisna lista, Slavonski Brod 
Kandidatkinja: IRIS FERHATOVIĆ 
rođena 27. ožujka 1988. godine, Slavonski Brod, Lička 28 
Zamjenica kandidatkinje: MARIJA PLEŠA 
rođena 20. svibnja 1988. godine, Slavonski Brod, Vukovarska 6 
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Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova u Savjet mladih Grada Slavonskog 
Broda, Odbor za izbor i imenovanja dostavlja Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na daljnje 
postupanje te objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Slavonskog Broda."   
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i Popisu 
važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda. 
 
Vijećnica Maja Jarić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog. 
 
Vijećnica Sanda Livia Maduna, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Klub 
vijećnika biti će suzdržan te apeliramo na novi saziv za transparentno i odgovorno djelovanje u 
zakonskom roku, budući da prošli saziv nije održao sjednicu više od šest mjeseci, što bi zapravo mogao 
biti razlog za raspuštanje Savjeta mladih, a što smatramo da se ne treba dogoditi. Pozivamo novi Savjet 
mladih da bude aktivniji nego je to bio u prošlom mandatu te da svojim znanjem, konstruktivnim 
idejama i rješenjima dođu do različitih projekata te rade za dobrobit i unapređenje položaja mladih na 
području Slavonskog Broda. U svakom slučaju želimo puno uspjeha u njihovom radu."  
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naveo je: "Klub vijećnika prihvatiti će 
prijedlog, s tim da bi naglasio jednu drugu činjenicu. Naime, budući da smo se u prošlom sazivu 
upoznali s tim mladim ljudima ne možemo reći da su bili bezidejni i neaktivni. Problem je bio druge 
prirode, a to je što nismo mogli izdvojiti još možda dodatnih sredstava koji su im bili potrebni za rad. 
Stoga, apeliram da u budućem proračunu, ako je moguće na neki način osiguramo dodatna sredstva 
kako bi mladima omogućili da realiziraju svoje projekte."   
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, podržavajući mlade prihvaćaju prijedlog.  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da, 
sukladno Popisu važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 
Slavonskog Broda, Gradsko vijeće bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem. 
Kako je za provedbu tajnoga glasovanje potrebno imenovati Povjerenstvo za provedbu glasovanja od tri 
člana, to se predlažu vijećnice Gradskog vijeća Emina Berbić Kolar, Karmen Dizdar Grgurević i Maja 
Jarić. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se u Povjerenstvo za 
provedbu glasovanja imenuju vijećnice Gradskog vijeća Emina Berbić Kolar, Karmen Dizdar Grgurević i 
Maja Jarić. 
Po provedenom glasovanju jednoglasno je, s 21 glas "za", prijedlog prihvaćen.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da je temeljem podnesenih prijedloga  sastavljen 
glasački listić na način da su kandidati za člana Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda poredani 
abecednim redom prezimena. 
Glasovanje se provodi na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata, a najviše za 11 
kandidata. 
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 11. na rang listi dobivenih glasova. 
Ovdje se napominje kako je 11 važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
Grada Slavonskog Broda. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je sjednici Gradskog vijeća nazočan 21 vijećnik, odnosno 
dovoljan broj za provedbu izbora. 
 
PROVEDBA TAJNOGA GLASOVANJA 
 
Nakon provedenog tajnoga glasovanje Povjerenstvo za provedbu glasovanja u sastavu vijećnica 
Gradskog vijeća Emine Berbić Kolar, Karmen Dizdar Grgurević i Maje Jarić konstatirali su rezultate kako 
sijedi: 

1. BAŠIĆ BRUNO  16 glasova 
2. BERBIĆ DOMINIK 16 glasova  
3. BUBALO KATARINA 16 glasova  
4. BULE MATIJA  16 glasova  
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5. DOŠLIĆ IVA  13 glasova  
6. FERHATOVIĆ IRIS 16 glasova  
7. GOLUBIČIĆ DAMJAN 13 glasova 
8. KOVAČEVIĆ DAMJAN 16 glasova  
9. OPAČAK MARIJAN 14 glasova  

10. VEGEŠ LAURA  16 glasova  
11. ZEČEVIĆ MARTA  14 glasova 

 
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je provedbom tajnog glasovanja izabrano 11 članova 
Savjeta mladih grada Slavonskog Broda i njihovih zamjenika, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog 
Zapisnika. 
 
 
TOČKA 14. 
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 
oznake k.č.br. 4262/2 k.o. Slavonski Brod 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatiti će prijedlog Odluke o 
ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4262/2 k.o. Slavonski Brod. 
 
Vijećnica Lidija Blažević, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP,-HDSSB-SU istakla je: "Klub vijećnika 
biti će suzdržan o prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 
oznake k.č.br. 4262/2 k.o. Slavonski Brod isključivo, i samo iz razloga, što su nam materijali dostavljeni 
jutros prije sjednice te se nisu mogli detaljno pripremiti." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatiti će prijedlog Odluke o ukidanju 
statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4262/2 k.o. Slavonski Brod. 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je: "Prilikom izglasavanja dnevnog reda, 
tražila sam od Gradskog vijeća, odnosno molila, da se održi prezentacija rekonstrukcije tog stadiona 
tako da vidimo što se sve planira na cjelokupnom prostoru, jer do sada to nismo mogli vidjeti. Stoga 
ćemo biti protiv prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 
oznake k.č.br. 4262/2 k.o. Slavonski Brod." 
 
Gradonačelnik je istakao sljedeće: "Ovdje se ne događa ništa, ne ulazi se u zahvat u prostoru, nego 
se čestica koja je stvarno, u naravi, zelena površina prebacuje u zelenu površinu. Nije cesta. U svezi 
rekonstrukcije, ne radi se rekonstrukcija. Naime, vidjeli ste na što je ličila ona ograda i mijenja se samo 
ograda na stadionu, jer su pojedini dijelovi krenuli padati i bili su velika prijetnja za prolaznike oko 
stadiona. Znači, radi se samo ograda oko stadiona i kada projektna dokumentacija bude gotova za 
stadion biti ćete svi upoznati. Neke smo ideje već pokazivali javnosti grada Slavonskog Broda, a jedan 
dio je i Kajak kanu klub koji je javno prezentiran u nekoliko navrata, a isto tako imate priliku vidjeti 
tamo kako to izgleda."  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake 
k.č.br. 4262/2 k.o. Slavonski Brod. 
 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 22 nazočna vijećnika, s 14 glasova "za", 2 glasa 
"protiv" i 6 glasova "suzdržan", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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TOČKA 15. 
a. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Ustanove 

Dječji vrtić "Potjeh" (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/17. 
I 2/17.) 

b. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh" 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatiti će prijedlog Odluke o 
stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh" i prijedlog Odluke o osnivanju 
Ustanove Dječji vrtić "Potjeh", sukladno traženju Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP,-HDSSB-SU, istakla je: "Klub vijećnika 
će biti suzdržan o ovoj točki iz istog razloga kao i o prethodnoj. Naime, budući da smo materijale o 
točki dobili neposredno pred jutrošnju sjednicu, uz iscrpan dnevni red, nismo ih uspjeli detaljno 
proučiti, iako je jasno da osnivački akt nije bio usklađen sa Zakonom i pravilima propisanim od strane 
Ministarstva. Kako će prijedlog vjerojatno Gradsko vijeće usvojiti, nadamo se da će ovaj put biti 
usklađeno s normama te da će ova cijela priča krenuti dalje." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, na tragu onoga što se donijelo na prošloj 
sjednici, Klub vijećnika prihvatiti će prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju 
Ustanove Dječji vrtić "Potjeh" i prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh". 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, u nadi da će se s ovim prijedlogom otkloniti 
nepravilnosti, prihvatiti će prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Ustanove Dječji 
vrtić "Potjeh" i prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh". 
 
Gradonačelnik je istakao sljedeće: "Gradu je bilo lakše izgraditi objekt dječjeg vrtića nego se 
dogovoriti s jednom osobom u Ministarstvu oko toga je li nešto izmjena i dopuna odluke ili mora biti 
nova odluka. Nije bilo nepravilnosti. Ono što je gospođa tražila, na osnovu Odluke iz mjeseca ožujka 
ove godine, mi smo i odradili. Gospođi se nije svidjelo što je to izmjena i dopuna Odluke i tražila je 
novu Odluku. To je jedina greška ovoga Gradskog vijeća i sada ćemo je ispraviti. Zašto je materijal 
otišao ovako kasno? Naime, od gospođe smo jučer poslije 16.00 sati dobili dopis što će ona prihvatiti i 
što Gradsko vijeće treba donijeti. Mi smo joj više puta pisali i slali, a onda je ona tek sada rekla što će 
prihvatiti. Znači, danas, kada donesete ovu Odluku, odmah ćemo je poslati gospođi na e-mail te se 
nadam da ćemo dobiti dozvolu za osnivanje nove ustanove." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić "Potjeh". 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, sa 16 glasova "za" i 6 glasova "suzdržan", prijedlog 
prihvaćen, a Odluka je privitak ovog Zapisnika i njezin je sastavni dio. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Ustanove 
Dječji vrtić "Potjeh". 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, sa 16 glasova "za" i 6 glasova "suzdržan", prijedlog 
prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
Ovim je dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća iscrpljen i sjednica zaključena u 15.30 sati. 
 
Zapisnik sastavila 
Svjetlana Dudrak 

Predsjednik Gradskog vijeća 
            Stribor Valenta, dipl.iur.
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