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GRADSKO VIJEĆE 
KLASA:  021-01/17-01/27 
URBROJ: 2178/01-07-17-4 
Slavonski Brod, 9. listopada 2017.  
 

Z A P I S N I K  
o radu 4. sjednice Gradskog vijeća  

Grada Slavonskog Broda 
održane 9. listopada 2017. godine  

 
Sjednica Gradskog vijeća održana je u zgradi Gradske uprave u Tvrđavi Brod, Vukovarska 1, Slavonski 
Brod, 9. listopada 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 24 vijećnika, a 
tijekom sjednice 25 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
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, Nataša Buntić, 
Vatroslav Stojanović, Andrija Marić, Ana Pitlović, Anto Ilić, Josip Samardžić, Adela Kovačević, Tomislav 
Tekić, 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. 
 
Ostali nazočni:  
Mirko Duspara, gradonačelnik, Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika, Tea Tomas, zamjenica 
gradonačelnika, 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, 
Petar Jelinić i Ivan Jušćak, direktori TD Komunalac d,.o.o., Stjepan Aščić i Danijel Kovačević, direktori 
TD Vodovod d.o.o., Pero Vidaković i Dalibor Bukvić, direktori TD "Brod-plin" d.o.o, Dejan Vuksanović, u 
ime razvojne agencije Grada Slavonskog Broda, Mario Pejić, direktor TD Brod-turista, Dražen Filošević, 
direktor TD Brodin d.o.o., Darko Janković, direktor TD Posavska Hrvatska, Zorana Butorac, ravnateljica 
Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić, Ivan Stipić, ravnatelj 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, Vladimir Liović, u ime Policijske uprave brodsko-posavske, Sven 
Simov, tvrtka Urbanex d.o.o. te novinari.   
 
• Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeća održane 14. srpnja 

2017. godine  
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da su uz poziv na sjednicu dobili Zapisnik o radu 3. 
sjednice Gradskog vijeća, održane 14. srpnja 2017. godine te upitao imaju li primjedaba. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik istakao je sljedeće: "Kako ste rekli, primili smo Zapisnik 
s prošle sjednice iz kojeg je vidljivo da su sva ona pitanja koja smo postavili u Aktualnom prijepodnevu, 
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a i prije toga, u istom ovakvom trenutku, imala učinka te su doprinijela pozitivnim rješenjima. Stoga, 
samo da dokumentiram, primjerice, ono što smo rekli u svezi Autobusnog kolodvora izvršeni su 
popravci i sada sasvim drugačije izgleda što mi je drago za vidjeti. Nadalje, potpis na dokumentima 
Gradskog vijeća na što smo stavili primjedbu također je popravljen te su vjerodostojni podaci i cijeli 
materijal za Gradsko vijeće, a u svezi Gradske blagajne i onog muljanja koje je bilo, danas ćemo imati 
vremena u Aktualnom prijepodnevu još nešto reći. Hvala lijepo, Zapisnik ću kao vijećnik prihvatiti."   
 
Kako nije bilo prijavljenih za primjedbe, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje 
Zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeća održane 14. srpnja 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prihvaćen Zapisnik o radu 3. sjednice 
Gradskog vijeća. 
 
• Usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Gradskog vijeća  
  
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike s prijedlogom dnevnog reda 4. sjednice Gradskog 
vijeća koji su vijećnici dobili uz poziv te upitao imaju li prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog 
dnevnog reda. 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je kako slijedi: "Smatram da bi možda 
trebali ići s dopunom dnevnog reda o čemu smo pričali i na Koordinaciji Gradskog vijeća. Naime, 22. 
studenoga ističe koncesija Terzić busu i ta tema nije uvrštena u dnevni red današnje sjednice Gradskog 
vijeća, a pretpostavljam da sljedeća sjednica neće biti do mjeseca prosinca kada se bude odlučivalo o 
gradskom proračunu za sljedeću godinu. Stoga, kako vjerujem da će ta odluka proći mimo Gradskog 
vijeća, predlažem da se ta točka uvrsti u dnevni red današnje sjednice ili eventualno, ako se i bude išlo 
u tu odluku da se ide u koncesiju na dvije do tri godine, a ne na deset godina kao do sada kako bi Grad 
dobio priliku da osnuje svoje poduzeće za javni gradski prijevoz. Također predlažem, ukoliko postoji 
mogućnost, da se točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog 
područja Slavonskog Broda do 2020. godine skine s dnevnog reda današnje sjednice i prolongira za 
sljedeću sjednicu budući da su materijali općeniti i nisu konkretizirani te da se održi javna prezentacija, 
koja nije održana, na kojoj bi se vijećnici konkretno upoznali sa svim predviđenim projektima. 
 
Gradonačelnik je naznačio sljedeće: "U svezi prijedloga o koncesiji za javni gradski prijevoz nema 
smisla, jer ne možete imati točku dnevnog reda dok je u tijeku natječaj. Kada natječaj završi biti će 
izbor koncesionara kojeg, normalno, potvrđuje Gradsko vijeće. Stoga, ne možemo sada raspravljati o 
tome, a natječaj traje. Nadalje, Europska unija određuje koliko koncesija mora trajati te je do sada bila 
deset godina, a sada je sedam godina i kako je to po naputku Europske komisije mi ne možemo 
određivati koncesiju na godinu ili dvije dana. Također, ne znam koliko se Gradu isplati osnivati svoje 
poduzeće, jer uzmite da se tu radi o 15, 20 novih autobusa, dvadesetak vozača i ostalog, pa izračunajte 
koliko bi to sve koštalo Grad Slavonski Brod, a ovako dajemo za koncesiju ono što Gradsko vijeće 
odluči, a to su subvencije za određene kategorije građana, od umirovljenika, studenata, djece i ostalih, 
tako da mislim da je ovo najbolja i najisplativija koncesija. Naime, imamo primjere gradova, primjerice 
Split koji duguje još od 1990. godine Sloveniji za autobuse i to će sada biti iznos od 40, a možda i više 
milijuna EUR-a, pa Vas pitam, koji to grad može platiti? Stoga, mislim da to ne ide. U svezi Strategije 
razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine,  mislim da je sve jasno, jer na Strategiji 
radimo dvije godine i zajedno s Ministarstvom odrađene su sve stvari koje je trebalo odraditi. Osnovan 
je i Upravni odjel za ITU u Gradskoj upravi te su danas i sutra svi djelatnici tog Odjela na savjetovanju 
u Ministarstvu, a u srijedu su u Ministarstvo pozvani svi gradonačelnici i predsjednici gradskih vijeća na 
razgovor o ovome. Stoga, postoje projekti koji su usuglašeni s općinama koje su s nama partneri, a koji 
su prošli sve moguće provjere i sada je samo pitanje kada će Ministarstvo dati dozvolu da se krene s 
raspisivanjem natječaja. Mi imamo građevinske dozvole za većinu ovih projekta te ne stoji kako javnost 
i Gradsko vijeće nije upoznato s onim što smo kandidirali. To su podaci svima dostupni, kako na 
stranicama Grada Slavonskog Broda, tako i kroz sve ove sastanke koje smo imali u Gradskoj upravi, 
Razvojnoj agenciji i u Ministarstvu regionalnog razvoja, a i javno je potpisan ugovor zajedno s 
ministrima i premijerom negdje u mjesecu travnju ove godine. Stoga, za nekakvo izbacivanje ili 
ubacivanje projekata je kasno."  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Objašnjenje gradonačelnika je dovoljno, 
ali u svezi Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine moram ponoviti da 
nisu dovoljno prikazani projekti, a i moja kolegica vijećnica je u mjesecu kolovozu zatražila nacrt 
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Strategije te je nije mogla dobiti, jer, kako je rečeno, nacrt Strategije nije bio još gotov, a na portalima 
smo mogli pročitati u cijelosti o 42 projekta koji su bili prikazani, a kojih ovdje u Strategiji nema. Stoga 
je to razlog zašto govorim da nikada nije bila javna prezentacija ovih projekata, a i  razlog zašto sam 
tražila odgodu ove točke dnevnog reda. Mi ćemo prihvatiti ovakav dnevni red kakav je predložen, ali mi 
je žao što se o tome nije ranije razmišljalo, jer zaista imamo prijedloge pravih projekata." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnje prijedloge, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga dnevnog reda 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda kakav su 
vijećnici dobili u pozivu na sjednicu. 
 
Po provedenom glasovanju konstatirao je da je s 21 glas "za" i 3 glasa "suzdržan", prihvaćen sljedeći 
  

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualno prijepodne 
2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata članovima Gradskog vijeća Grada Slavonskog 

Broda te početku obnašanja dužnosti zamjenicima članova 
3. Kadrovska pitanja 
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu 

Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu: 
a. Brod-plin d.o.o. 
b. Vodovod d.o.o. 
c. Komunalac d.o.o. 
d. Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. 
e. Brod-turist d.o.o. 
f. Poduzetnički inkubator Brodin d.o.o.  
g. Posavska Hrvatska d.o.o. i Lasica d.o.o. 

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za 
razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine: 
a. Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić  
b. Gradska knjižnica Slavonski Brod  
c. Kazališno-koncertna dvorana  Ivana Brlić-Mažuranić  
d. Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda  
e. Ustanova za gospodarenje športskim objektima  
f. Hrvatski institut za povijest - Podružnica Slavonije, Srijema i Baranje 
g. Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda  

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. 
godine   

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu 
8. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 
9. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine 
10. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2016. godini 
11. Informacija o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 

2016. godini 
12. a.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake  

    k.č.br. 2494/3, 2494/4, 2503/47 i 2503/1 sve k.o. Slavonski Brod 
b. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada  
   Slavonskog Broda radi izgradnje i rekonstrukcije Ulice Petra Svačića 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninama označenim kao k.č.br. 
5894/152 i k.č.br. 1239/157 k.o. Slavonski Brod 

14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području grada Slavonskog Broda 

15. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca na 
privatnim površinama   
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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.  
 
Vijećnik Mario Rubil, Duspara Mirko - NL, postavio je pitanje kako slijedi: "Pitanje je u svezi 
zamolbe žitelja Ulice Grge Novaka koji imaju velikih problema s prometom. Naime, u jutarnjim satima i 
u povratku s posla veliki je promet što im predstavlja veliki problem, s obzirom da se, poglavito u jutro, 
malo brže vozi, jer se očito  kasni na posao, pa su zamolili i pitali, ima li kakvo prometno rješenje, bilo 
usporivači ili ležeći policajci, kako bi se malo obuzdao promet koji ide njihovom ulicom, kako u jutro, 
tako i po povratku s posla?"  
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Ukratko ću odgovoriti na postavljeno pitanje. Naime, mi smo 
već imali upite građana Ulice Grge Novaka te smo čak imali i zbor građana na Mjesnom odboru 
Kolonija, ali se tada nisu baš usuglasili i složili s prijedlogom i rješenjem koje postoji. S obzirom da  
veliki dio prometa dolazi iz Brodskog Vinogorja koje se usmjerava ovom ulicom, postoji rješenje da se 
Sjeverna vezna cesta zatvori, postave branici i da se ovo naselje riješi tog prekomjernog prometa. 
Također postoji mogućnost usporivača, odnosno određivanja jednosmjernih ulica za što mislim da se ti 
projekti rade u pojedinim dijelovima grada. Stoga, jedno od rješenja je, o čemu ćemo razgovarati s 
Policijskom upravom, postavljanje branika na onom 'uhu', kojim bi se promet koji ide sa Sjeverne vezne 
ceste i iz Brodskog Vinogorja sa Sjeverne vezne ceste usmjerio u Vinogradsku te ne bi prolazio kroz 
ovo, recimo do nedavno, mirno naselje."  
 
Vijećnik Josip Samardžić, HDZ, postavio je pitanja kako slijedi:  
1. "Navodno na nekim portalima postoji odgovor na ovo moje pitanje, ali sam jučer gledao službene 

stranice Grada Slavonskog Broda, pa nije o tome bilo službene informacije. Izgleda da se sinoć 
pojavila. Naime, dana 31. srpnja 2017. godine na stranicama Grada Slavonskog Broda objavljen je 
natječaj za izbor kandidata za člana uprave, odnosno direktora Trgovačkog društva Komunalac, 
Vodovod i Brod-plin, s uvjetima za prijavu. Kako je prošlo skoro dva i po mjeseca, zanima nas, u 
kojoj je fazi taj natječaj? Očigledno je da je sada riješen, pa je pitanje, zašto je ovako dugo trajalo i 
je su li postojali nekakvi problemi koji usporavaju izbor, odnosno, je li se odustalo od dvojne 
uprave, što smo u prošlom sazivu stalno molili i upozoravali na tu činjenicu." 

2. "Posljednjih nekoliko dana imamo priliku svjedočiti dobroj vijesti, a to je da će uskoro doći do 
plinofikacije Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu što će uvelike pomoći smanjenju  zagađenja zraka 
u našem gradu, ali naravno i okolnim općinama. Naime, upravo ovim projektom započet će 
rješavanje ovog problema koji pritišće naše sugrađane. Napokon je proces pokrenut u smjeru 
rješavanja, pa bi za godinu dana trebali početi disati značajno čistiji zrak. Zahvaljujem Vladi 
premijera Andreja Plenkovića koja je učinila dovoljno posljednjih godinu dana u rješavanju ovog 
problema i napokon dolazi do realizacije projekta opskrbe plinom Rafinerije nafte Bosanski Brod. 
Velike su zasluge predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, jer njezinim 
diplomatskim angažmanom, kako vidimo i sastankom s predsjednikom Putinom počelo je rješavanje 
ovog problema onečišćenja zraka. U naznakama je da i sam proces i projekt treba biti završen za 
godinu dana, jer je potrebno obnoviti i dio kotlovskih postrojenja u Rafineriji. Stoga, ono što je 
važno, porezne obveznike ovaj projekt neće koštati ništa. Naravno da je borba za čisti zrak nešto 
što nastavljamo dalje, jer sa zajedništvom, kako smo radili unazad godinu dana, možemo ovaj 
problem riješiti. U duhu toga pitam, postoji li hodogram daljnjih aktivnosti? Odnosno, apeliram da 
se kreira isti koji će Gradska uprava učiniti u nastavku ove borbe za čisti grad u smislu provedbe 
Akcijskog plana kojeg imamo, a kako bi zadržali ovaj pozitivan zamašnjak u rješavanju problema 
onečišćenja zraka, a tom pozitivnom zamašnjaku smo svjedoci ovih dana." 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi trgovačkih društava, natječaj je raspisan. U 
Trgovačkom društvu Brod-plin u petak je imenovan član Uprave. Znači, ide se na jednog člana Uprave. 
Ova dva druga trgovačka društva biti će odrađena ovih dana. Nije to dug period, jer natječaji znaju 
trajati i duže. Što se toga tiče trenutni članovi društava imaju pravovaljane ugovore i dok se ne izabere 
uprava oni su i dalje članovi uprave. U svezi drugog pitanje, ono što je u ingerenciji Grada Slavonskog 
Broda Grad to odrađuje. U svezi plinofikacije samo bi podsjetio da je ovdje na inicijativu tadašnjeg 
predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Josipovića, održan sastanak na kojem su bili predstavnici 
Rafinerije, predstavnici RS-a, gospodin Dodik. Tada smo mi iz Grada spomenuli da bi trebalo odraditi i 
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da bi najbolje bilo da se odradi plinofikacija i da bi onda jednim dijelom problem bio riješen. Ne do 
kraja, ali bi velikim dijelom bio riješen. Mi smo i prošli tjedan imali sastanak u Ministarstvu gdje smo 
dogovarali još neke stvari koje bi Vlada Republike Hrvatske vrlo lako mogla odraditi, a da se smanji 
emisija lebdećih čestica u gradu Slavonskom Brodu. To je pitanje samog prometa, odnosno autoceste 
koja bi mogla dobiti status kao i autocesta koja prolazi kroz grad Zagreb. Znači, da se postave naplatne 
kućice prije grada Slavonskog Broda, da ovo bude slobodan prolaz za građane i sve ostale, da ne 
plaćamo kao što se ne plaća u Zagrebu, da se smanje brzine i na taj način bi se smanjile i lebdeće 
čestice u zraku grada Slavonskog Broda. Jednako tako, da grad Slavonski Brod dobije poseban status s 
obzirom da smo u II. kategoriji kvalitete zraka, što se tiče fondova i Ministarstva zaštite okoliša, da ne 
budemo u kategoriji od 40%, jer smo najrazvijeniji dio naše županije, nego da budemo kao ostale 
općine, minimalno 80% oslobođeni plaćanja kod uređenja kuća, fasada, krovišta, postrojenja za 
zagrijavanje, kotlovnica i svega ostaloga. Tek bi na taj način drastično smanjili zagađenje u gradu 
Slavonskom Brodu. Stoga, pozdravljamo ovaj potez, ali dok konkretno ne vidimo plamenike u 
Bosanskom Brode da rade na plin i da imaju ono što ima riječka rafinerija, u slučaju bilo kakve 
negativne emisije da se ložište gasi, nećemo biti optimisti." 
 
Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ, postavio je pitanje kako slijedi: 
1. "Koliko je Grad Slavonski Brod do sada riješio predmeta vezano za legalizaciju, koliko ima trenutno 

zahtjeva i nalaze li se neki od tih zahtjeva u Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, 
kada će otprilike biti riješeni s obzirom na novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama?" 

2. "U svezi sportskog objekta u Mjesnom odboru Brodski Varoš, u kojoj je fazi izgradnje i kada se 
može očekivati raspisivanje natječaja za njegovo korištenje? 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi legalizacije odrađeno je negdje oko 70% predmeta, 
dva puta je Agencija uzimala po tisuću predmete. Mi smo imali negdje oko 8.500 predmeta, to je u 
onom prvom valu, a sada ovom drugom valu ne znam, s obzirom da je produžen rok legalizacije. No, 
odgovoriti će Vam se u pisanom obliku kako bi imali točne podatke. U svezi sportskog objekta, što se 
tiče ovog sportskog dijela gotov je, priprema se dokumentacija, ide se na tehnički pregled i ostalo, a 
ovih dana je raspisan natječaj za ugostiteljski objekt. Objekt se može otvoriti bez ugostiteljskog 
objekta, pa kada dokumentacija i sve bude gotovo, kada dobijemo uporabnu dozvolu, tada će Klub 
moći i koristiti prostor." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, postavila je sljedeća pitanja:  
1. "Zašto Grad Slavonski Brod ne daje bespovratne potpore brodskim poduzetnicima kao što to čine 

brojni drugi gradovi koji pomažu svoje poduzetnike? Naime, to su potpore male vrijednosti koje po 
pojedinom poduzetniku mogu iznositi maksimalno 200.000 EUR-a u roku od tri godine. Po isteku te 
tri godine poduzetnik koji je dobio potporu opet može dobiti potporu. Grad sam odlučuje o visini 
potpore i ne mora to biti 200.000 EUR-a, ali je maksimalni iznos. Potpore se dodjeljuju na osnovu 
nepostojećeg gradskog programa razvoja malog gospodarstva kojim bi se propisali kriteriji i uvjeti 
dodjele potpora na osnovu kojih bi se onda raspisao javni natječaj. Bespovratne potpore daju skoro 
svi gradovi, primjerice Zagreb, Rijeka, Pula, Karlovac, Osijek, Vukovar, Požega i drugi." 

2. "Kolika je procijenjena vrijednost izgradnje kompletne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Zapad na 
Jelasu, budući da je Odlukom o osnivanju Zone iz 2014. godine Upravni odjel za gospodarstvo 
trebao je izraditi Investicijski elaborat?" 

 
Gradonačelnik je odgovorio kako slijedi: "U svezi bespovratnih poticaja za poduzetnike nisam baš 
siguran da je to najsretnije i najbolje rješenje, a primjer je gdje se ti gradovi i danas nalaze i pored ovih 
poticaja bez povrata. U svezi Grada Slavonskog Broda, mi ulažemo u infrastrukturu, ulažemo u naše 
zone, oslobađamo poduzetnike do 100% iznosa komunalnog doprinosa i komunalne naknade i svega 
onog što je u ingerenciji Grada Slavonskog Broda. Mislim da je to puno bolji poticaj nego kada nekom 
dajete sredstva i nemate nikakve kontrole trošenja i povrata tih sredstava. U svezi procjene vrijednosti 
infrastrukture u Zoni Zapad, Zona Zapad je trenutno u vlasništvu Republike Hrvatske. Zajedno s 
Državnim odvjetništvom radimo na rješavanju spornih čestica u samoj Zoni, jer je to područje nekada 
vodilo naše Jasinje. U ono vrijeme kada su izvlašćivali vlasnike nisu to proveli u gruntovnim knjigama, 
zemljišnim knjigama i katastru i sada to odrađuje Državno odvjetništvo u gradu Slavonskom Brodu. 
Kada se to odradi dogovarati ćemo s Republikom Hrvatskom da prebaciti to zemljište u vlasništvo 
Grada  Slavonskog Broda. Ukoliko predaju nama u vlasništvo, tek onda možemo pričati o infrastrukturi. 
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Stoga, dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi ne možemo u Zoni Zapad ništa raditi i ništa 
dogovarati."  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Na prvo postavljeno pitanje nisam dobila 
konkretan odgovor. Prebacili ste se na ono što Vi, mimo ovih potpora, dajete poduzetnicima, a 
pokazatelji u naprednijim europskim zemljama, ali također i gradovima diljem Republike Hrvatske koji 
daju te potpore ispred nas su. Naime, od 25 najvećih gradova u Republici Hrvatskoj mi smo na 25. 
mjestu, a ovi svi gradovi koje sam nabrojala su ispred nas i oni daju potpore. Slavonski Brod daje nula 
kuna potpora svojim poduzetnicima, na žalost. U svezi drugog odgovora, Vi ste sami donijeli Odluku o 
osnivanju Zone iz 2014. godine i Upravni odjel za gospodarstvo je trebao izraditi Investicijski elaborat, 
ali, na žalost, nije."   
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Žao mi je, ali niste u pravu. Imate danas i točku o gospodarstvu, pa 
ćete vidjeti da grad Slavonski Brod nije na 25. mjestu i tu Vas sve to pobija. Druga stvar, svi ovi 
gradovi, i većina ovih gradova koje ste nabrojali, samo je način kako da nekoga financirate s nečim na 
što nema pravo. Potrošite, kako Vi kažete, 200.000 EUR-a, dajete poduzetnicima koje ćete vi izabrati 
kao perspektivne i da onda ne odgovarate za ono što se događa. Mi smo to imali u našoj Županiji. 
Toliko kredita je podijeljeno i većina tih poduzetnika danas ne postoji. To su milijunski iznosi, a nitko 
nije odgovarao Županiji i dan danas duguju ne znam niti ja koliko po osnovu tih kredita i čak su i nas 
uvaljali u to prije mog dolaska. Samo jedan poduzetnik je ostavio naša dva milijuna kuna pologa u 
banci. To je dobro podržavanje poduzetnika? Puno je kvalitetnije i bolje ovo, da mu olakšate, da što 
lakše otvori firmu, da ga oslobodite plaćanja komunalnog doprinosa, što mi možemo, ali da to 
kontrolirate, jer ako čovjek ne izgradi halu, onda je normalno da vrati zemljište koje je dobio po 
povoljnijoj cijeni nego što bi ga dobio na tržištu. U svezi Zone, niste u pravu, jer da pratite, mi smo išli 
u izmjenu prostornog plana kojim smo zemljište u Zoni Zapad koje je do tada bilo zeleno ili 
poljoprivredno prebacili u građevinsko i na taj način osigurali da to danas, sutra bude Zona. Hoće li to 
voditi Republika Hrvatska ili Grad Slavonski Brod, to nije bitno, bitno je da je to rezervirano za Zonu, za 
poduzetnike i da tu sutra poduzetnici mogu razvijati svoje obrte i raditi. To je najbitnije." 
 
Vijećnik Stanislav Sorić, Duspara Mirko - NL, postavio je pitanja u svezi Naselja Andrije Hebranga 
kako slijedi: 
1. "Kako je napravljena biciklistička staza, a tamo su se nekada parkirala vozila, sada nema toliko 

prostora za parkiranje. Sada je tamo velika gužva za parkiranje, poglavito kada se dođe kasnije. 
Postoji mogućnost parkiranja tri metra do pješačkog prijelaza, ali onda dolazi policija i kažnjava za 
prometni prekršaj. Ima negdje drugo mjesta za parkirati, malo dalje, ali to se izbjegava. Slijedom 
istaknutog problema parkiranja građani postavljaju pitanje, što je s onim automobilima koji 
parkiraju ispred kafića, pečenjarnica i ostalih?" 

2. "Na Hebrangu u središtu, na trgu u blizini sata djeca u poslijepodnevnim satima, poslije 16 sati, 
nabijaju loptu u zidove, prozore i kafiće u koje ulijeće lopta i može nas tamo i ozlijediti. U čijoj je to 
nadležnosti? Kako ćemo mi riješiti taj problem?" 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi parkinga, jednim dijelom ste i sami rekli, na Hebrangu 
je najveća gužva uz samu Glogovicu, ali isto tako, što ste dobro primijetili, u drugom dijelu Hebranga, 
kod osnovne i srednje škole, crkve u izgradnji i pastoralnog centra ima puno parkirnih mjesta koja su 
prazna prijepodne i poslijepodne. Stoga, negdje je potrebno prijeći stotinjak metara pješke i imati 
dobro i sigurno parkirno mjesto. No, vidjet ćemo, bila je ideja da se uz Glogovicu pokuša postaviti jedan 
red kosih parkirnih mjesta. Vidjet ćemo je li to moguće napraviti, budući da je to prostor koji je u zaštiti 
Hrvatskih voda vezano za vodotokove. Ukoliko bude moguće to ćemo rješavati. U svezi drugog pitanja, 
na Hebrangu ima nogometno igralište, košarkaško igralište, igralište s umjetnom podlogom u krugu 
Osnovne škole koja nije zaključana, odnosno dvorište nije zaključano i djeca se mogu tamo igrati. Na 
žalost, djeca više vole da su u centru pažnje, pa to rade na trgu. To je stvar komunalnog redara ili 
prometnog redara da koji put prođe i da upozori tu djecu, ali jednako tako potrebno je apelirati na 
roditelje da djecu usmjeravaju na igrališta koja su napravljena upravo za igru."   
 
Vijećnica Adela Kovačević, HDZ, postavila je pitanja kako slijedi:  
1. "Planira li se linija redovnog gradskog prijevoza u naselju Livada? Naime, dio naselja, između Aleje 

Miroslava Krleže i brze ceste, konkretnije, Branimirova ulica, Ulica Vida Došena i sve ulice između 
udaljene su od najbliže autobusne stanice preko dva kilometra čime je veliki broj stanovništva 
prisiljeno tražiti alternativne načine prijevoze do grada, tržnice, pošte, banke jer ih nema u blizini." 
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2. "U svezi azila za životinje, još u mjesecu veljači najavljeno je da će azil za životinje biti uskoro 
otvoren, sada je mjesec listopad, prošlo je osam mjeseci, a azil još uvijek nije počeo s radom. U 
mjesecu travnju objavljen je natječaj da dodjelu na korištenje skloništa za životinje, a namijenjen 
udrugama koje se bave zaštitom  životinja. Koja udruga je zadovoljila uvjete natječaja i jesu li 
ishođene sve potrebne dozvole za registraciju skloništa te zašto azil nije još uvijek u funkciji?"   

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi autobusne linije, postoji mogućnost da se iz Svetog 
Antuna povuče linija kroz Došenovu na Osječku ulicu i na taj način bi pokupili ovo veliko naselje i veliki 
dio ovih ulica koje ste naveli na samoj Livadi. U svezi azila, natječaj, mislim da je sada završen što se 
tiče nabave. Budući da smo izgradili dvije zgrade po 115 m2, bez ove glavne zgrade, potreban nam je 
nekakav ulaz i odlučili smo se na postavljanje kontejnera gdje bi boravile osobe koje rade u azilu, 
odnosno članovi udruge koja je dobila na natječaju. Ovih dana bi trebao stići kontejner i kada se 
postavi azil može krenuti s radom. U svezi natječaja kojeg ste spomenuli, na natječaj se javila jedna 
udruga, mislim 'Veselo dvorište', oni su to dobili i u biti oni bi trebali voditi i brinuti se o azilu u gradu 
Slavonskom Brodu." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, postavio je pitanja kako slijedi: 
1. "Svima je poznata i hvale vrijedna aktivnost Grada i gradonačelnika na asfaltiranju kolnika i 

pješačkih staza, pa me zanima kada će doći na red Jagićeva ulica, kako sama pješačka staza, tako i 
kolnik koji je godinama takav kakav je? Kako je ta ulica u neposrednoj blizini ili iza bolnice, spoj je 
prema tržnici, dvije srednje škole su u toj ulici, Obrtnička i Medicinska škola, stambeno naselje 
Lutvinka i tako dalje, svi znamo u kakvom je stanju, jer ste vjerojatno vozili tom ulicom ili išli 
pješke- Za osobe s invaliditetom gotovo je nemoguće proći ili uz stalne poteškoće koje imaju s 
obzirom na kvalitetu betona, a ne asfalta, u toj ulici. Stoga to je jedno pitanje gradonačelniku, 
lokalnog karaktera. Kada će doći na red Jagićeva ulica za rekonstrukciju kolnika i pješačke ulice, s 
obzirom da su svi infrastrukturni radovi, plin, struja, voda, završeni? Sada bi se konačno moglo to 
napraviti, a da nema novih prekapanja." 

2. "Pitanje je vezano za Gradsku blagajnu i niz pitanja koja se otvaraju, a svezi radnji koje se vrše i 
ovih dana i ovih mjeseci. Naime, na službenim stranicama Grada i dalje stoji mogućnost uplate i 
onih uplatnica koje nisu u gradskoj riznici, a i u radio emisiji prije nekih mjesec dana gradonačelnik 
je građanima rekao, iako se to ne može, da građani slobodno i dalje dolaze to uplaćivati u Gradsku 
blagajnu. Stoga, dolazi do nesporazuma u Gradskoj blagajni kada službenici kažu da to ne može, a 
oni kažu da je rečeno da može i tako dalje. Je li točna informacija da unatoč upozorenjima na 
sustavno kršenje Zakona o platnom prometu Grad i gradonačelnik manipuliraju i taje nalaz 
inspekcije Hrvatske narodne banke u svezi sporazuma između Raiffeisen banke i Grada Slavonskog 
Broda? Ugovor s bivšom bankom raskinut je zbog neznanja, traljavosti ili pak kršenja Zakona od 
strane Banke i Grada, a tvrdi se da se radi o nekakvom, za ovo što sada imamo, ovo vremensko 
razdoblje kada se ne može to uplaćivati, tvrdi se da se radi o nekakvom unapređenju rada Gradske 
blagajne, a zapravo nije tako, jer skeniranje uplatnica bez bar koda ne postoji. Nadalje, zanima me, 
a nadam se da ću napokon i dobiti nekakav odgovor u pisanom obliku, postaviti ću ga i posebno 
Gradskoj upravi, koliko je novaca od naknada po uplatnici od 2,00 kune ubrano tijekom bespravnog 
rada zbog kršenja Zakona o platnom prometu, bez bar koda i čiji je to prihod? Je li to prihod Grada 
ili bivše Banke s kojom je bio potpisan Sporazum? Ukoliko je to prihod Grada, na kojoj je 
prihodovnoj stavci u proračunu ili bilo gdje to iskazano? Ukoliko je, kako je taj novac potrošen? 
Nadalje, u  određenim smo saznanjima…." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća upozorava vijećnika da postavlja puno pitanja. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, nastavio je: "To su sve podpitanja koja su vezana jedna 
s drugim. Koliko će sada uz novog bankovnog partnera koštati ova ista usluga koja je do sada bila 2,00 
kune građane grada Slavonskog Broda?" 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Na prvo pitanje u svezi Jagićeve ulice, je, dosta je derutna, ali 
nije jedina u gradu Slavonskom Brodu. Ima ih puno starih ulica, od Kolonije, Budainke, Mikrorajona, 
Livade i drugih, ali doći će i ona na red. Naime, razmišljamo o stazama koje su potrebnije, jer mi koji 
idemo automobilom imamo amortizere, a naši stari sugrađani i djeca koja idu u školu nemaju 
amortizere tako da ćemo dati prioritet na uređenje staza kako bi one bile sigurne za pješake, a ovo 
ćemo rješavati poslije. U svezi drugog postavljenog pitanja i Gradske blagajne, podsjetio bi Vas da smo 
mi jedan od rijetkih gradova koji ima gradsku blagajnu. Prva blagajna otvorena je 2010. godine, druga 
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je otvorena 2013. godine. U svezi naših blagajni, godišnje prođe negdje oko 800.000 naloga preko 
gradskih blagajni. U svezi poslovanja i rada s Bankom s kojom smo imali Ugovor do nedavno, mislim da 
nema smisla pričati što je bilo i kako je bilo. U svakom slučaju nije bilo kršenja Zakona o platnom 
prometu, poglavito to nije bilo od strane Grada Slavonskog Broda, jer da je bilo mi bi do sada već 
povukli debele sankcije. Znači, nije bilo greške na blagajni, nije bilo greške od strane naših djelatnika i 
jednostavno, ovdje Banka možda nije neke stvari odradila koje je trebalo odraditi i oni su dobili 
opomenu od Hrvatske narodne banke, a ne Grad Slavonski Brod. U svezi ovog novog, mi smo proširili 
usluge u Gradskoj blagajni i trenutno se uvodio novi program. On je sada odrađen i od sutra idu sve 
uplate na obje gradske blagajne, s tim da smo proširili usluge koje su na našim blagajnama i šire. 
Znači, uz plaćanje svih uplatnica s 2D bar kodom bit će omogućeno plaćanje i onih računa koje nemaju 
2D bar kod. Na gradskim blagajnama građani će moći plaćati račune za komunalne usluge, uplatnice za 
vrtiće i sve ostalo do 20.000,00 kuna. To je u dogovoru s Bankom, iako smo mogli i više, ali mislim da 
nema smisla, jer u prvom redu rad blagajni je usmjeren za plaćanje ovih uplatnica. Stoga, sada je 
moguće plaćanje uplatnica bez 2D bar koda, a novim sustavom omogućeno je da se datum plaćanja 
računa na Gradskoj blagajni smatra i datum provedbe uplate što do sada nije bilo. Izravno plaćanje je 
da se svaka uplatnica kod očitanja na blagajni provjerava i zaprima u sustav platnog prometa Privredne 
banke Zagreb i po tome izvršava. Nakon očitanja svih uplatnica na blagajni se plaća cjelokupan iznos. 
Nakon uplate uplatnica se neposredno provode u platnom prometu na jednak način kao da su 
provedene na šalteru ili drugim izravnim kanalima Banke.  Uplate do 15.00 sati provode se isti dan, a 
ako primatelji uplate na račun u PBZ-u uplate poslije 15.00 sati provode se do 22.00 sata pod istim 
datumom. Znači, ako imate račun u PBZ, a ako primatelj ima račun u drugoj banci, poslije 15.00 sati 
provodi se idućeg radnog dana. Građani će račune za Grad Slavonski Brod, gradska trgovačka društva i 
ustanove plaćati i dalje bez naknade, a za ostale uplate naknada po uplatnici je 2,00 kune kao što je i 
bilo. Građani će račune za Grad Slavonski Brod, gradska trgovačka društva i ustanove bez naknade 
moći plaćati i na ostalim lokacijama s kojima Privredna banka Zagreb d.d. ima ugovor. Znači ove naše 
uplatnice moći će se plaćati i u Privrednoj banci Zagreb i svim mjestima s kojima oni imaju ugovor, bez 
naknade, što do sada niste mogli. Prihvaćaju se uplatnice svih izdavatelja i nema ograničenja u broju 
uplatnica. Stoga, poboljšali smo ovaj sustav, sigurniji je i praktično na našoj blagajni sada kada plaćate, 
kao da plaćate izravno na šalteru Privredne banke Zagreb, a za građane ostaje isto, 2,00 kune  i nema 
povećanja naknade." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, dodao je: "S odgovorom na prvo pitanje u svezi 
uređenja Jagićeve ulice, obećanje za poboljšanje kvalitete nogostupa je dano i držimo gradonačelnika 
za riječ, ali nema roka, nema datuma, barem okvirno, pola godine, godinu…." 
 
Gradonačelnik: "U iduća dva mandata." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, nastavio je: "Odlično, ako i tada.." 
 
Gradonačelnik: "Bit će." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, dodao je: "Ako i tada. U svezi odgovora na drugo 
postavljeno pitanje, ono je otprilike na razini na kojoj sam dobio i prošli put odgovor na Gradskom 
vijeću. Dakle, prije se moglo uplatiti 300.000,00 kuna…"   
 
Gradonačelnik: "Nije." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, nastavio je: "Po Zakonu o platnom prometu mora 
postojati provjera porijekla tog novca, pa je to sada barem smanjeno na 20.000,00 kuna. Kako je novi 
softver koji je za te potrebe u Gradskoj blagajni nabavljen očito iz neke druge firma, iako je postojala 
stara firma koja je mogla to napraviti i besplatno, zanima me, koliko košta novi softver? Sankcije od 
Hrvatske narodne banke, ako se tu govori o nekakvim sankcijama ili opomeni, ne znam ja, Raiffeisen 
banci u svakom slučaju bi se trebale ticati i Grada Slavonskog Broda, pa ću tijekom sljedećih dana u 
ovom mjesecu zatražiti u pisanom obliku da mi se dostave ugovori. Na pitanje, kamo su išle one 2,00 
kune naknade niste mi odgovorili i koliki je taj iznos koji je naplaćen od 2010. godine u jednoj Gradskoj 
blagajni i od 2013. godine u drugoj Gradskoj blagajni, kako je trošen, zašto ga nema u bilancama 
Grada Slavonskog Broda, proračunima i ne znam ja u čemu sve treba biti. Na to nisam dobio odgovor." 
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Gradonačelnik je odgovorio: "Rekao bi samo gospodinu Grubišiću da se 300.000,00 kuna nije moglo 
uplaćivati. U svezi naknade, išla je 1,00 kuna Banci i 1,00 kuna Gradu. Gospođa Ksenija Knežević je 
pročelnica i može Vam reći kako i gdje knjiži taj novac. Još jednom Vas podsjećam da cijelo vrijeme 
pokušavate imputirati kako je nešto rađeno protuzakonito, kako je nešto rađeno kriminalno. Ništa nije 
rađeno protuzakonito… Pročitajte sada i prošli…. ali pročelnica će odgovoriti na ovo." 
 
Ksenija Knežević, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo odgovorila je 
sljedeće: "Ukratko bi odgovorila, ovako kako je gradonačelnik rekao, kuna je išla Banci, kuna je išla 
nama i to su opći prihodi namijenjeni za sve ostalo što je planirano u proračunu pod općim prihodima. 
U svezi točnih iznosa, ukoliko pošaljete upit u pisanom obliku, odgovoriti ću koliko je takvih prihoda 
prikupljeno. U svezi same Banke i Ugovara s Bankom, znate da su u domeni poslovne tajne, pa o tome 
ne bi pričala."   
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, SDP, postavila je pitanja u svezi osnovnih škola grada Slavonskog 
Broda kako slijedi: 
1. "U svezi javne nabave užine za djecu osnovnih škola grada Slavonskog Broda. Naime, najjeftiniji 

ponuditelj je bila Požežanka iz Kutjeva koja dostavlja proizvode u ranim jutarnjim satima po 
osnovnim školama grada Slavonskog Broda i ta peciva su do druge smjene tvrda, nejestiva iz 
jednostavnog razloga, jer su pečena 24 sata ranije. Stoga je sve manje djece po gradskim školama 
koja primaju užina. Budući da roditelji plaćaju po danu 3,50 kune za užinu koju djeca primaju, a 
djeca tu istu užinu bacaju ili se igraju različitih igara s tim pecivima koja su zaista tako loša, 
poglavito u drugoj smjeni, postavljam pitanje, može li svaka gradska škola izabrati jednu domaću 
pekaru koja bi im dostavljala pecivo u prvoj i u drugoj smjeni? Mislim da bi svaki roditelj dao još 50 
lipa, 1 kunu ili 1,50 kuna, ali da ta užina zaista bude užina, a ne da to bude jedna formalnost koja 
je obavljena. S druge strane škole uglavnom nemaju prema HASAP-u uvjete za čuvanje užine od 
6.00 sati do 16.00 ili 17.00 sati, tako da je to još i drugi problem koji je svakako veliki." 

2. "Pitanje je u svezi sredstava koja se izdvajaju za stručno usavršavanje nastavnika u osnovnim 
školama. Primjer iz jedne gradske škole na godišnjoj razini je 10.600,00 kuna za stručna 
usavršavanja što je za tri ili četiri čovjeka možda dovoljno, ali na 50 zaposlenika apsolutno je 
nedovoljno. Oni nikamo ne mogu otići, ne mogu se usavršavati i onda imamo to što imamo, 
nezadovoljne učitelje, nove spoznaju koje se ne prenose na djecu i tako dalje."   

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi prvog postavljenog pitanja o užini, mi moramo 
provoditi i poštivati Zakon o javnoj nabavi, a sve škole su u sustavu Riznice i najpovoljnija ponuda 
vrijedi za sve. Jedino to se moglo u ovom slučaju odraditi, a mislim da niti sada nije kasno, da se onoga 
tko je dobio na natječaju obveže da mora u drugu smjenu dovoziti svježe kifle i ostalo što dovozi u 
škole. To je ono što se može i mora napraviti. Stoga, stvar je Odjela za društvene djelatnosti i naših 
financija da razgovaraju s ljudima iz Kutjeva i da se taj dio odradi na taj način. U svezi stručnog 
usavršavanja, škole određuju sredstva koja će biti za stručno osposobljavanje i moram ovdje reći kako 
upravo imamo primjer da naši ravnatelji idu na stručno osposobljavanje i da oni u stvari potroše više od 
pola tih sredstava. Ide se u Dubrovnik svake godine, a ne znam je li to baš toliko plodno tlo u 
Dubrovniku, ali su računi po nekoliko tisuća kuna. Mislim da bi s tim sredstvima dosta učitelja moglo 
otići na jedan dan do Zagreba ili negdje i obaviti stručno usavršavanje. Stoga, njihova je stvar kako će 
se dogovarati, na što će trošiti i kako će planirati sredstva za stručno usavršavanje za svaku školsku 
godinu koja dolazi."  
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, istakla je: "Na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća nisam dobila 
kvalitetne odgovore na pitanja o gospodarskim i poduzetničkim zonama u gradu, stoga ću postaviti 
pitanja i molim odgovore u pisanom obliku: 
1. U kojoj su fazi uređenja gospodarske zone na Bjelišu i poduzetničke zone na Koloniji? 
2. Kolika su sredstva uložena u opremanje i uređenje gospodarskih zona do sada i za koju namjenu?" 
 
Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je kako slijedi: "Prema našim pravilima gradonačelnik, 
odnosno onaj kome je pitanje postavljeno može odgovoriti na sjednici ako to želi. Inzistiranje vijećnika 
na odgovoru u pisanom obliku po našim pravilima nije moguće."  
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "I prošli put sam rekao, ali gospođa Ilijana Vrbat Pejić očigledno 
nije zadovoljna odgovorom. U svezi Zone Kolonija moram reći da imamo trenutno jednu slobodnu 
parcelu i imamo jednu parcelu na kojoj je krenula gradnja. Vodi se spor oko te parcele s obzirom da 
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gospođa koja je vlasnica nije privela tu parcelu svrsi za koju je parcelu kupila od Grada Slavonskog 
Broda. Znači, Zona Kolonija je popunjena, a Zona Bjeliš, odradili smo komunalnu infrastrukturu u 
cijelosti, ovih dana se završavaju arheološka istraživanja na parceli od 30.000 m2. Znači, arheološka 
istraživanja će biti gotova i tih 30.000 m2 se mogu dati u namjenu. Znači, u Zoni Bjeliš imamo 240.000 
m2. U toj Zoni je izdana i građevinska dozvola za naš Poduzetnički inkubator koji je ušao u ITU 
mehanizam i on bi uskoro trebao krenuti s gradnjom, kada nam Ministarstvo dopusti da raspisujemo 
natječaj." 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, dodala je: "Zahvaljujem gradonačelniku na ovom dijelu 
odgovora, ali nije odgovorio točno na ono što sam pitala i upravo iz tog razloga sam i tražila odgovor u 
pisanom obliku, jer bi odgovor trebao biti opsežan. Jedna i druga zona se uređuju već dugi niz godina, 
mogu reći desetljeće i vrlo je teško na ovoj sjednici usmeno odgovoriti, kolika su sredstva uložena u 
opremanje i uređenje gospodarskih zona? Gradonačelnik nije odgovorio na to moje pitanje. Stoga ću 
još jednom zamoliti da se do sljedeće sjednice dostavi točno odgovor na pitanje koje sam postavila. 
Ovo nije odgovor. Razumijem da pitanje zahtjeva opsežnost te zbog toga i tražim odgovor u pisanom 
obliku." 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Nije mi teško objasniti i ne mislim gospođi Ilijani Vrbat Pejić 
odgovarati pismeno. Gospođa je bila ovdje dogradonačelnica u Gradskoj upravi, a iza nje stoji priznanje 
najtransparentnijega grada u Republici Hrvatskoj. Svake godine dobijemo priznanje. Zonu Kolonija smo 
radili dok je ona bila dogradonačelnica i zna točno, na kraju krajeva sve ima na stranicama Grada. Ne 
mislim joj ja sastavljati esej. Isto tako ima i Zonu Bjeliš. Sve i jedan natječaj u ovoj Gradskoj upravi od 
kako sam na čelu se provodi javno. Znači, imate i to na stranicama Grada, imate koje su tvrtke dobile 
poslove i koliku su koštali. Nije istina da traje desetljeće, jer je Kolonija davno odrađena. Možda 
desetljeće traje popunjavanje Kolonije, ali što se tiče radova davno su odrađeni na Koloniji. Popunjana 
je i ostala je jedna slobodna parcela, a Vi prošetajte malo od kuće do Zone Kolonija, nije Vam daleko, i 
vidite što se tamo radi. U svezi Bjeliša, odrađena je infrastruktura, imate natječaje na stranicama Grada 
Slavonskog Broda. Sada se radi arheološko i tu ste bili vijećnica kada smo donosili tu odluku i oni će 
ovih dana biti gotovi. Prema tome, ako imate investitore pošaljite ih da dođu ovdje, Njima ću vrlo rado 
pisati, odgovarati i dogovarati." 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, reagirala je na povredu Poslovnika navodeći sljedeće: "Zaključiti 
ćemo ovako, vezano za odgovore na pitanja, gradonačelnik ne želi odgovoriti, ne meni, nego 
građanima Slavonskog Broda u čije ime pitam 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dodijelio je opomenu vijećnici Ilijani Vrbat Pejić radi zlorabljenja 
instituta povrede Poslovnika. 
 
Vijećnica Sanda Livia Maduna, HDZ, postavila je pitanje kako slijedi: "Pitanje je upućeno od strane 
zabrinutih stanovnika Mjesnog odbora Zrinski Frankopan. Budući da je u Ulici Anastasa Popovića 
otvoren Dječji vrtić Tintilinić, automobili, naročito motori ne poštuju brzinu kretanja i voze preko 100 
km/h. U tom dijelu je dječje igralište te brzina vozila predstavlja potencijalnu opasnost od stradavanja 
pješaka i ostalih sudionika. U smislu kvalitetnije regulacije i sigurnosti stanovnika možete li što učiniti?" 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Slažem se s gospođom Livijom Maduna te moram reći kako je 
to veliki problem u gradu, ne samo u Ulici Anastasa Popovića, nego i u dosta ulica, poglavito dugih ulica 
kojima se mogu razviti velike brzine. Upravo radi toga i radimo, sada bi trebalo biti i gotov, projekt s 
četiri nova semafora s ograničenjem brzina. Isto tako smo odradili osam ili devet lokacija sa svjetlećim 
diodama na pješačkim prijelazima, bljeskalicama, na najkritičnijim mjestima u gradu Slavonskom Brodu. 
Planiramo to raditi i sljedeće godine. To je projekt koji je odrađen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih 
poslova u iznosu od 2,4 milijuna kuna. Od toga je 1,7 milijuna kuna iz Ministarstva i europskih fondova. 
Stoga, nastaviti ćemo to raditi i iduće godine, a Odjel radi na kritičnim mjestima u gradu Slavonskom 
Brodu gdje će se ići na novu regulaciju prometa u pojedinim ulicama, u jednosmjerne i ostalo. Stoga, to 
radimo u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i u svakom slučaju ulica koju ste spomenuli doći 
će na red."   
 
Vijećnica Lidija Blažević, HDZ, postavila je sljedeća pitanje:  
1. "Stanovnici Romskog naselja u Mjesnom odboru Josip Rimac zamolili su me da postavim pitanje, 

kada se može očekivati puštanje u rad vodovodne mreže čija je izgradnja započela u ovo proljeće, 
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upravo u vrijeme lokalnih izbora, odnosno kada će se moći, kako kažu da im je obećano, besplatno 
priključiti na gradski vodovod? Zna li se nekakav okvirni vremenski rok za početak puštanja u rad 
mreže?" 

 
Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je da je vijećnica Lidija Blažević dostavila u pisanom obliku 
vijećničko pitanje te zatražila odgovor također u pisanom obliku. Navodi kako po pravilima to nije 
moguće te moli vijećnicu da navedeno pitanje postavi javno, na sjednici kako bi se vidjelo hoće li na 
njega biti odmah odgovoreno. 
 
Vijećnica Lidija Blažević, HDZ, postavila je sljedeća pitanje: 
2. "Pitanje je vezano za brodski inkubator, InnoBROD koji je prijavljen za natječaj za razvoj poslovne 

infrastrukture. Zanima me, konkretno, što je Ministarstvo napisalo u odgovoru, zašto je projekt 
isključen iz daljnje faze evaluacije?"  

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi prvog postavljenog pitanja, vodovodna mreža nije 
odrađena u cijelom Romskom naselju i zato ne može biti puštena u pogon. Što se tiče ovih besplatnih 
priključaka, jedna od solucija koju su spomenule Hrvatske vode je da će se možda priključci dobiti 
besplatno, odnosno da će se u sredstvima koja dobijemo iz Europske unije i iz europskih fondova 
ukalkulirati i cijena priključka, ne samo vodovoda, nego i kanalizacije i da bi onda to prošlo. Još uvijek 
to od Hrvatskih voda nismo dobili tako da ne možemo reći da će oni dobiti besplatne priključke na 
vodovodnu mrežu. To se ne odnosi samo na Romsko naselje, nego bi se odnosilo i na ostala naselja i 
ostale općine koje su u sastavu našeg Vodovoda. Hoće li to biti i kada će biti stvarno ne ovisi o nama, 
nego ovisi o Hrvatskim vodama i njihovom dogovoru s europskim institucijama. U svezi drugog 
postavljenog pitanja i našeg Inkubatora irelevantno je što je Ministarstvo odgovorilo, jer je to nebitno.  
Naš Inkubator je prošao u ITU mehanizmu tako da bez obzira što bi nam Ministarstvo dalo, ne može 
nam dati 80% financiranja kao što dobivamo u ITU mehanizmu. Podsjetio bi Vas da je naš Inkubator 
prije sedam, osam godina bio na rezervnoj listi CTR-a i da je prošao Centar za tehnološki razvoj. Ne 
znam zašto bi Ministarstvo odbijalo naš Inkubator osim ako to nisu političke igre koje se, na žalost, 
često događaju u kandidiranju naših projekata prema ministarstvima. Slična je situacija i sa školama, 
vrtićima i često budemo neobjašnjeno odbijeni ili prođemo, ali ne dobijemo nikada ugovor da ga 
potpišemo. Stoga, o tome bi se dalo puno toga pričati." 
 
Vijećnica Lidija Blažević, HDZ, dodala je: "Vremenski rok kada će vodovodna mreža biti puštena u 
pogon nemate, nikakav, niti okvirni? Drugo, ako ne možemo dobiti obavijest Ministarstva, meni je 
relevantno zašto je projekt pao, pa ću ga onda zatražiti od samog Ministarstva."   
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Ja Vas stvarno ne razumijem. Projekt nije pao ako je projekt u ITU 
mehanizmu prošao. Je li Vama normalno da idete s projektom koji ćete plaćati 50% ili da idete s 
projektom koji ćete plaćati 15%? Naš Inkubator u ITU mehanizmu plaćamo 15%, a tamo bi 40% ili 
60%. Što Vam znači taj odgovor? Ponovo Vam kažem, radili ste u CTR-u, još uvijek s njima surađujete, 
pa postavljam pitanje, zašto je odnos CTR-a prema Gradu Slavonskom Brodu ovakav? Imat ćete danas 
točku o gospodarstvu, pa ćete vidjeti gdje je grad Slavonski Brod po gospodarstvu, a gdje je županija, 
odnosno gdje je Nova Gradiška, a Vi i dalje forsirajte Novu Gradišku i općine, a zanemarujte grad u 
kojem živite. Mislim, to je katastrofa."   
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, postavila je sljedeća pitanja: 
1. "Zašto je Grad Slavonski Brod odustao od kandidiranja projekta izrade projektne dokumentacije za 

cjelovitu obnovu Tvrđave Brod prema europskim fondovima? Naime, Studija je izrađena i već 
godinama stoji u ladicama. Vrijednost projekta obnove Tvrđave je oko 100 milijuna EUR-a od kojih 
bi se 60 milijuna uzelo iz europskih fondova, a Vlada Republike Hrvatske i Grad trebali bi osigurati 
preostalih 40 milijuna EUR-a kroz deset godina koliko bi trajali ti radovi. Naime, tako je bilo 
zamišljeno. Za izradu projektne dokumentacije potrebno je otprilike 40 milijuna kuna i taj se novac 
planirao povući iz  europskih fondova, ali se od toga odustalo bez ikakvog objašnjenja i službene 
odluke. S obzirom da smo pratili medijske izjave gradonačelnika, zanima me zašto je promijenio 
priču?"  

2. "Zašto Grad Slavonski Brod nema Strategiju upravljanja gradskom imovinom?" 
 

Gradonačelnik je odgovorio: "U svezi prvog postavljenog pitanja, gradonačelnik niti od čega nije 
odustao, ali živimo u prekompliciranoj državi. Što se tiče Vaše priče o 100 milijuna EUR-a za Tvrđavu 
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Brod, u ono vrijeme je Ministarstvo odredilo jednu konzultantsku kuću koja će odraditi ovu Strategiju 
vezano za obnovu Tvrđave Brod i tada su došli do priče o 100 milijuna EUR-a za kompletnu 
rekonstrukciju Tvrđave Brod. Tada je većina ljudi govorila da je to nerealno, da se ne može ostvariti 
tako i da su to prevelika sredstva, a jednako tako po njihovoj Strategiji, ne znam koliko bi tu ljudi 
zaposlili, pričaju ljudi o 500 i više ljudi, pričali su ljudi o najmu koji bi mi prikupili na Tvrđavi Brod, a ja 
Vas pitam, tko bi od vas dao 10, 15 EUR-a po m2 u Tvrđavi Brod da drži butik ili nešto drugo u uvjetima 
kako se to kod nas obnavlja. Tada je mijenjan ministar i došao je drugi ministar koji je odredio drugu 
konzultantsku kuću. Znači, ovo što su radili ovi prije njega je 'puj, pik, ne važi'. Četiri, odnosno sada već 
pet i više godine niti jedan natječaj nije raspisan vezano za obnovu ovakvih objekata kao što je naša 
Tvrđava. Onda se pojavio ITU i sada radimo pojedinačne projekte, odnosno u međuvremenu smo, kada 
već pričate o projektima, projektirali Kuću tambure, odnosno Kuću hrvatske note ili Muzej tambure, 
projektirali smo hotel u Tvrđavi Brod i to je sve spremno. Imamo dokumentaciju za infrastrukturu u 
Tvrđavi Brod, kandidirali smo, doduše i prema Ministarstvu turizma i ostalim, ove pokrove da to ne curi 
i po kavalirima i kazamatima. U međuvremenu smo obnovili pet, šest kazamata, ali niti jedan konkretni 
natječaj nismo imali. Sada imamo građevinsku dozvolu, imamo četiri, pet projekata u ITU mehanizmu, 
a kada će Ministarstvo dati da raspišemo natječaj, mi to još ne znamo. Možda ćemo u srijedu na ovom 
sastanku saznati. Znači, to je što se tiče Tvrđave Brod i ne nasjedajte na priču o 100 milijuna EUR-a, o 
ovom i o onom, pitam Vas, od kuda Gradu 40 milijuna EUR-a da obnovi nešto u što možda neće nitko 
ući? To je samo dio koji se vidi, a još pola Tvrđave je pod zemljom što se ne vidi. Još jedna bitna stvar 
je da je stvar oko Tvrđave Brod vodio jedan pomoćnik za kojeg se na kraju ustanovilo da nema 
fakultet, a vodio je politiku 20 i nešto godina obnove ove Tvrđave. U ovoj Gradskoj upravi i sada imate 
za pojedine projekte duple dokumentacije koje su gospoda naplaćivala i radila, ali se nikada nije 
odradilo. Od jedne i druge barutane, od kontragarde tamo prema Klasijama, od staračkog doma na 
drugoj kontragardi prema zapadu i prema Domu zdravlja. Znači, radilo se, naplaćivalo se, ali se 
građevinski nije ništa radilo. Stoga, ne nasjedajte na priče o 100 milijuna EUR-a, jer sam već tada 
govorio da je kud i kamo kvalitetnije da se ide projekt po projekt, deset milijuna po deset milijuna i da 
se to obnovi. Do sada bi se tako obnovilo. U svezi drugog postavljenog pitanja, Grad Slavonski Brod zna 
što ima od imovine i jako dobro upravlja svojom imovinom. Za razliku od ostalih gradova mi nemamo 
niti jedan poslovni prostor koji je prazan, koji se ne koristi i koji se ne naplaćuje, a i ova ostala imovina 
je dosta dobro zavedena i o njoj se brinemo. U svezi ostaloga, u tijeku je donošenje novog Zakona o 
državnoj imovini i moramo pričekati da vidimo što će tu biti. Samo da Vas podsjetim za neke sporne 
objekte u gradu Slavonskom Brodu vezano uz Ministarstvo državne imovine, kada smo im poslali dopis 
da sjednemo i da se dogovorimo na koji način riješiti problem, primjerice, poslovnih prostora na Korzu i 
prostora Državnog odvjetništva koje je u našem prostoru, dobili smo odgovor, ne samo mi, nego svi 
gradonačelnici da popišemo prioritete imovine države, odnosno da mi popišemo državi što ona ima od 
imovine na našem području da bi onda oni mogli s tim upravljati kako 'Bog zapovijeda'. Prema tome, 
imovina nije posložena u državi, a što se tiče Grada Slavonskog Broda, Grad je svoju imovinu posložio i 
Grad je svoju imovinu zaštitio. Samo da Vas podsjetim na slučaj Staroga Grada gdje su nas tužili naši 
Brođani i mislili to uzeti sebi. Također da Vas podsjetim na Korčulu gdje su isto tako naši Brođani, 
značajni i uvaženi građani ovoga grada, pokušali uzeti Korčulu sebi. Nisu u tom uspjeli upravo radi toga 
što dobro, transparentno i pošteno vodimo imovinu Grada Slavonskog Broda." 

 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, dodala je: "Grad bi po preporuci Državne 
revizije trebao izraditi Strategiju i godišnji akcijski plan upravljanja gradskom imovinom. Gradsko vijeće 
nikad nije dobilo te dokumente na usvajanje. Ja vjerujem da je upravljanje gradskom imovinom 
transparentno i dobro, međutim, mi nemamo nikakvog uvida u to te sam zato i postavila 
gradonačelniku ovo pitanje. Sukladno tome nisam zadovoljna odgovorom."   
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Možda niste čuli, sada je u izradi donošenje novog Zakona o 
državnoj imovini. Znači, tek kada se taj zakon donese onda mi možemo uskladiti to sa zakonom. Nije 
istina da se ništa ne radi. Radi se itekako. Druga stvar, naša imovina je dobro popisana i dobro se 
skrbimo o našoj imovini."  
 
Vijećnik Vatroslav Stojanović, Duspara Mirko - NL, postavio je pitanja kako slijedi:  
1. "U Ulici Ivana Cankara, poslije mosta prema Kumičićevoj ulici, može li se postaviti pješački prijelaz 

ili svjetlosna signalizacija, jer se opet vozi velikom brzinom, a znamo što se tamo dogodilo?" 
2. "Hoće li se postaviti video nadzor na novom mjesnom domu u Aleji Miroslava Krleže? 
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Nadalje, moram konstatirati da me kao vijećnika smeta kada vidim da ćemo sljedeće tri godine raditi s 
oporbom koja ne želi da radi u interesu grada Slavonskog Broda. Također ne mogu prijeći preko ovog 
da se hvali…." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upozorava vijećnika da je izašao iz okvira točke dnevnog reda, 
odnosno postavljanja vijećničkih pitanja 
 
Vijećnik Vatroslav Stojanović, Duspara Mirko - NL, postavlja pitanje, kako gospodin Grubišić 
može raspravljati izvan okvira točke dnevnog reda, a on ne može? 
 
Predsjednik Gradskog vijeća moli vijećnika da ne inzistira i daje riječ gradonačelniku. 
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi prvog postavljenog pitanja, gledamo sva rizična mjesta 
u gradu i sigurno je da u Cankarevoj ulici ima rizičnih mjesta, a jedno je kod Područne škole i tamo smo 
postavili ležeće policajce. Svakako ćemo i za ovaj dio oko mosta gdje se i dogodila ona prometna 
nezgoda izvidjeti način postavljanja svjetlosne signalizacije kako bi se  promet usporio i djeca što 
sigurnije kretala. U svezi video nadzora na novom domu, rekao sam da ga je potrebno postaviti i 
vjerujem da to Davor odrađuje te da će video nadzor biti postavljen, ne samo na taj dom, nego i na 
neke druge objekte kako bi sačuvali od devastacije sve ono što smo izgradili u gradu Slavonskom 
Brodu."  
 
Vijećnik Ante Cvitković, HDZ, zahvalio je na odgovoru u pisanom obliku na pitanje postavljeno na 
prošloj sjednici Gradskog vijeća te postavio sljedeća pitanja:  
1. "Može li se model koji se primijenio za obnovu ili kupnju novih kotlovnica u Naselju Andrija Hebrang 

primijeniti na obnovu, odnosno rekonstrukciju toplovoda koji idu od podstanica prema krajnjim 
potrošačima? Sukladno informacijama koje imam riječ je o dosta derutnim toplovodima te mislim 
da bi u mnogom grijanje bilo kvalitetnije u Naselju Andrije Hrebranga ako bi se to riješilo. Stoga, 
ako je model već primijenjen kod kupnje ili rekonstrukcije kotlovnica, može li se sličan model može 
primijeniti na te toplovode?" 

2. "Pitanje je u svezi Vodovoda. Naime, postoji li plan kojim bi se smanjili gubici u vodovodnoj mreži i 
koliki su oni sada, ukoliko postoji takav podatak s obzirom da prema podacima koji su dostupni oni 
iznose negdje oko 40% i više, a proklamirani cilj od strane Europske unije je negdje 20%? To je 
dosta teško i napraviti, pa stoga i pitam postoje li nekakvi planovi te postoji li podatak, primjerice, 
koliki su gubici u vodovodnoj mreži bili za 2016. godinu?" 

 
Gradonačelnik je odgovorio: "U svezi toplovoda, u ITU mehanizmu bi trebali biti toplovodi na Slavoniji 
I i Slavoniji II, a mislim da bi ovo pitanje bilo dobro postaviti  sada Upravi kada bude na sjednici. Mislim 
da se i to može odraditi i dogovoriti s ljudima na Hebrangu i Upravi Trgovačkog društva te da se može 
krenuti u izmjenu toplovoda, jer bi se na taj način smanjili gubici i dobili bi kvalitetnije grijanje, a 
vjerojatno i niže cijene. U svezi pitanja Vodovoda i gubitaka, na žalost, u cijeloj našoj državi, pa tako i 
naš Vodovod ima velike gubitke u mreži. Vidjeli ste nedavno podatak kako u pojedinim gradovima 
gubitak u mreži, na žalost, ide čak do 90%. Mi smo sada negdje na 50%, iako smo u IPA projektu 
promijenili negdje oko 60 i nešto velikih čvorišta gdje su bili, recimo, veliki gubici koji su i dalje veliki, 
jer se često puta tlak s vodocrpilišta mora podići da bi voda došla do krajnjeg korisnika, odnosno da bi 
došla do vodosprema u Vinogorje. Projekt Brod II. koji kandidiramo, između ostalog, ide u smjeru da se 
izmijeni dosta vodovodne mreže koja bi onda smanjila gubitke. Stare cijevi ne mogu više podnijeti ove 
tlakove koji često puta idu iznad 6 bara i jednostavno cijevi pucaju. Stoga, naš je cilj da se gubici što 
prije i što više smanje i tom smjeru ide projekt Brod II. koji po procjeni, zajedno s ove četiri općine, 
iznosi negdje oko 350 milijuna kuna europskih sredstava. Očekujemo da bi to možda do kraja godine ili 
početka iduće godine moglo krenuti, a to znači i vodoopskrba brdskih dijelova grada Slavonskog Broda, 
kanalizacija od Stupnika, Sibinja, Andrijevaca i Garčina. Sve je to u sklopu ovog projekta, ali i 
rekonstrukcija starih cjevovoda."      
 
Vijećnik Ante Cvitković, HDZ, dodao je: "Ono što bi htio istaknuti je da u materijalima za Trgovačko 
društvo Brod-plin stoji obnova toplovoda u Naselju Slavonija, međutim, barem ja nisam vidio, nigdje ne 
stoji obnova toplovoda u Naselju Andrija Hebrang, što bi svakako bilo dobro da to bude u nekakvim 
dokumentima, razvojnim planovima i sličnom. Svakako ću ovo pitanje postaviti direktoru ili direktorima  
ovog Trgovačkog društva. Također bi volio, ako je ikako moguće, da direktor ili direktori Trgovačkog 
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društva Vodovod, daju nekakvu procjenu kada će ovih 50% gubitka u vodovodnoj mreži biti 45%, 40% 
ili niže. Shvaćam da ovisi i o razvoju projekta Brod II." 
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Naglasio sam, možda niste čuli, toplovodi Slavonije I. i II. kandidirani su 
već prije ITU mehanizma, pa nas je Fond zaustavio i rekao da će ipak ići u ITU mehanizam i da tamo 
može proći. Zato su oni tu, jer su na Slavoniji I. i Slavoniji II. puno veći problemi nego na Hebrangu, ali 
i Hebrang ima sigurno problema kao i Krešimirova i ostali tako da će se to rješavati. Mislim da postoji 
mogućnost i da će to ljudi u Trgovačkom društvu i odraditi. U svezi Vodovoda rekao bih da, kada se 
odrade Sikirevci, sigurno će biti manji tlakovi i sigurno će biti manje i gubitaka, jer još uvijek nije 
završena crpna stanica u Bickom Selu koja bi trebala potjerati vodu prema gradu Slavonskom Brodu. To 
je negdje, ne znam, stotinjak, 150 litara u sekundi koji bi došli do grada." 
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, postavila je pitanje kako slijedi:  
1. "Zašto, unatoč glasnim najavama i Vašim uvjeravanjima kako je to jedino i ujedno najbolje 

rješenje, nije uvedena jednosmjenska nastava za tri ranije spomenute osnovne škole? Mislim na 
Osnovnu školu Blaž Tadijanović, Ivan Goran Kovačić i Antun Mihanović?" 

2. "Pitanje se odnosi na konkretno vremenski okvir u kojem će Grad kao osnivač napraviti rebalans 
proračuna kako bi uspješno uspio financirati funkcioniranje matične i područne škole Blaž 
Tadijanović u Podvinju čiji je Grad osnivač?"   

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi prvog pitanja, zašto nije uvedena jedna smjena, 
morate ga postaviti ravnateljima. Uvjete smo imali i mogli smo provesti, pedagoške standarde nismo 
dirali, dio smo odradili u Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić i tamo samo treći i četvrti razredi idu u 
dvije smjene, a ostala cijela škola ide u jednu smjenu. U svezi Područne škole Antun Mihanović i Blaž 
Tadijanović to morate pitati ravnatelje. Rebalans nećemo raditi, jer nema potrebe. Škola u Podvinju i 
Podcrkavlju postoji, ne od jučer. Ravnateljica zna što je, ali interesantno kada treba nešto ovako onda 
smo mi osnivač i dobro je da mi nešto radimo, a kada treba nešto ovako odraditi onda su oni 
samostalni i o njima odlučuje Školski odbor koji najčešće oni postave. Prema tome, ako imaju problema 
onda se jave pomoćniku ministra, gospodinu Karinu, jer on sve rješava i on im to javno kaže. Prema 
tome, ako imaju problema jave se gore, decentralizirana sredstva dolaze iz Vlade, dobiju sve i riješe. 
Usput kada to rješavaju onda bi bilo dobro postaviti gospodinu pitanje, zašto drži školu u Rušćici s 40 
učenika, a kapacitet je 480 učenika? Škola je završena, a još nisu nabavili namještaj."  
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, dodala je: "Hvala na ovom dijelu dosadašnjeg odgovora, ali bi 
podsjetila cijelu javnost, vas vijećnike i gospodina gradonačelnika da smo ljetos započeli s onim glasnim 
uvjeravanjima, pa i s nekom otvorenom raspravom na djelu portala koji su u negativnom tonu prikazali 
dio učiteljskih vijeća, pa i same ravnatelje. Ja nisam ničiji odvjetnik, niti jedne ravnateljice, pa niti same 
struke, ali činjenica je da je i nalaz Prosvjetne inspekcije pokazao da u školskoj godini 2017./2018. u 
navedenim školama nisu zadovoljeni uvjeti za rad u jednoj smjeni. Nekako kao profesor koji radi s 
djecom, a i netko tko nije roditelj, ali razumije potrebe roditelja ne mogu se složiti s ovim Vašim dijelom 
odgovora, samo treći i četvrti razredi idu u drugu ili samo sedmi i osmi. Ako smo zauzeli stav da je 
jednosmjenska nastava najbolja te da su pedagoški uvjeti zadovoljeni, onda sva djeca, bez obzira bili 
polaznici prvog ili osmog razreda imaju jednaka prava na optimalne uvjete odvijanja nastavnog 
procesa. Mislim čak da je ovim nespretnim lutanjima o jednoj ili dvije smjene počinjena velika šteta 
upravo učenicima predmetne nastave, jer su oni ti koji na nastavu dolaze dvokratno. Mislim da se malo 
previše razmišljalo o polaznicima produženog boravka, što je u redu, jer roditelji rade, ali i da se to 
moglo i spretnije riješiti. Znači, nisu učiteljice ili spremačice te koje moraju stajati na raspolaganju iako 
to svesrdno rade zbog deset učenika koji pohađaju produženi boravak. Svi učenici nižih razreda, gotovo 
njih 300, dolaze na nastavu u 7.00 sati ujutro, s početkom od 7.30 sati, dok se predmetna nastava 
pohađa gotovo dvokratno u svim brodskim školama. Mislim da se trebalo voditi računa o optimalnim 
uvjetima rada za sve učenike bez obzira bili oni prvi ili osmi razred. Ono što sam Vas još htjela zamoliti i 
to Vas mogu samo zamoliti, da te rubrike 'obrazovanje' na gradskim portalima ne prerastaju zapravo u  
crne kronike. Stoga, apeliram na Vas kao predstavnika osnivača, pa i na ravnatelje i učiteljska vijeća da 
se svi nekako zajedno više bavite isključivo djecom. Smatram da su se dogodili veliki propusti o 
objavljivanju poslovnih tajni na stranicama Grada vezano za sudbinu jedne ravnateljice ili nastupi u 
medijima od strane istih, razumijete? Znači, apeliram da dobrobit djece bude na prvom mjestu. Ja ne 
mogu reći što će nekome odgovoriti gospodin pomoćnik ministra Karin, ali mu Vi kao gradonačelnik 
možete uputiti dopis da Vam odgovori to što Vas zanima, a ujedno tako i da pronađe rješenje za 
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funkcioniranje ovih škola o kojima Vi sada govorite. Mislim da nam svima dobrobit djece treba biti na 
prvom mjestu."         
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Ja vidim da ste Vi puno upućeniji i od mene vezano za rad osnovnih 
škola, iako smo mi osnivač tih osnovnih škola. Ja ću Vas sada podsjetiti, mi od Ministarstva, od 
Prosvjetne inspekcije nismo dobili nikakvu obavijest vezano za i jednu školu. Moram Vas samo podsjetiti 
na onaj famozni sastanak i odluku Školskog odbora koja je donesena protuzakonito te da se Prosvjetna 
inspekcija očitovala na taj način 'da eto je to protuzakonito, ali održite ponovo isto to i biti će onda 
zakonito'. Samo, ne može troje ljudi u ime sedmero donijeti nekakvu odluku da nešto zaustavi. 
Interesantno da Školski odbor zaustavlja osnivača. Vi pričate o ravnateljici koja je izašla u javnost, a 
niste vidjeli gradonačelnika da je izašao u javnost, o učiteljskom vijeću, roditeljskom vijeću i ostalima. 
Znači, u školi koja je mogla imati jednu smjenu bez ikakvih problema i ovdje se ne radi, produženi 
boravak nije u koliziji s jednom smjenom. Za produženi boravak za svaku od ovih škola ima slobodna 
učionica. Znači, ova djeca nisu u produženom boravku na 'uštrb' ostale djece. Spominjete kako je 
najviše oštećena predmetna nastava, što nije istina, jer u Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić samo treći 
i četvrti razredi idu u dvije smjene. Predmetna nastava, svi razredi idu u jednu smjenu. Išli su i prošle, i 
pretprošle i ostalih. Ova škola koju štitite je prošle godine išla u jednu smjenu, a ove godine, kada mi 
kažemo da će, a nismo znali za to, jer ravnatelj nema potrebe obavijestiti osnivača da nešto ide u jednu 
smjenu… Kada smo mi rekli da idemo tamo u jednu smjenu, trebamo okrečiti učionicu, onda smo dobili 
zahtjev u mjesecu kolovozu koji je poslan Ministarstvu da se od dva sedma razreda napravi tri razreda, 
da nam nedostaje još jedna učionica radi jednog učenika kojeg na svoju ruku prebaci iz Vinogorja u 
Podvinje, naprave nered roditeljima i to nitko ne spominje, a roditelji ne smiju izaći u javnost. Pričate 
kako je jedna ravnateljica izašla na ovo, pa imate dopis Inspekcije koja traži razrješenje ravnateljice i 
Školski odbor ignorira to rješenje i to je sada u Ministarstvu i Ministarstvo šuti.  To nisu beznačajne 
stvari koje ta ravnateljica radi. Vi stajete u zaštitu ravnateljice, a niste se udostojali pročitati što su oni 
u toj školi napravili vezano za ravnateljicu i ona i Školski odbor, jer su svi u sukobu interesa. To Vas ne 
zanima. Vas zanima samo to da je Grad nešto pokušao, a Grad nije pokušao ništa i ne pada mi na 
pamet, ako gospodin Karin može otvoriti školu u Podcrkavlju u jednu smjenu, a imamo uvjete i u 
Podvinu, znači samo je stvar organizacije kako ćete Vi raspored napraviti. Isti. Ne primaju se novi 
učitelji, ne primaju se novi profesori, samo je stvar rasporeda da danas predajem u Podvinju, a sutra u 
Podcrkavlju, ali bi li ja trebao pisati raspored sati kada će tko predavati ili to treba ravnatelj. I zbog toga 
što oni to neće ili što se inate Gradu djeca u Podvinju idu u dvije smjene, a mogu ići u jednu. Prošle 
godine su bez našeg pitanja išli u jednu smjenu. Sada Vi govorite kako se Grad negdje miješa, ali kada 
treba dodatno novca, daj onda napravite rebalans. Nećemo ga praviti, jer ne treba dodatnog novca. I 
ministar je rekao da ne treba."      
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, u ispravku netočnog navoda istakla je: "Kratko bi ispravila 
gradonačelnika. Naime, nipošto ne uzimam u zaštitu niti jednu ravnateljicu i to mi nije niti na kraj 
pameti, biti nečiji odvjetnik. Netočno ste utvrdili da mene nije briga, dapače, mene je jako briga. 
Zahvaljujem što ste pohvalili moju angažiranost i činjenicu da znam puno više nego neki koji bi to 
možda po zakonu trebali znati. Ispravljam i netočni navod, u ovom trenutku u školi u Podvinju sve su 
učionice, uključujući i školsku dvoranu pune. Znači, matična škola u Podvinju u ovom trenutku ima 
nastavu u kojoj za pet razreda nema mjesta. Drugu smjenu od 12.50 sata pohađa pet petih i sedmih 
razreda, odjela. Znači, nije istina da bi svi stali u istu smjenu, jer su sve učionice u ovom trenutku pune. 
Znači, to je netočan navod kao i činjenica, prošle godine je nastava bila organizirana da je predmetna 
nastava upravo zbog izbornih predmeta bila jednosmjenska dok su mali mijenjali smjene. Znači, ja sam 
samo ispravila netočne navode."      
 
Gradonačelnik je naveo: "Ovo stvarno nema smisla, Vi sada pokazujete da ste debelo upetljani u ovo 
što se radi po školama, vjerojatno po naputku stranke iz koje dolazite. Ovo nema smisla, jer mi 
nemamo kao osnivač.. Vi govorite pet, sada ispada da pet učionica fali, a ja Vam kažem da je 
ravnateljica sama ovdje rekla da ima dvije učionice koje treba okrečiti i da se može ići u jednu smjenu. 
Kada smo krenuli u to, gospođa dva sedma razreda dijeli na tri sedma razreda, da ne prođe 
jednosmjenska nastava, a sada govorite o pet razreda koje fale. Postavljam pitanje, što je onda 
ravnateljica uradila s upisnim područjem Tomica, Rastušje i ostalim koji trebaju ići u Podcrkavlje u školu 
gdje ima dovoljno prostora i gdje ima jedna učionica viška da bi se normalno nastava odvijala u 
Podvinju. I sada vidite koje se makinacije i što se radi, ali sve pod blagoslovom Vas i Vaše stranke. Ali 
Vam to ne prolazi." 
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Vijećnica Anita Holub, HDZ, istakla je: "Povreda je Poslovnika temeljem članka 94. Naime, smatram 
da je gradonačelnik prekršio moja osnovna prava nazvavši me nekim tko je duboko upetljan u 
makinacije. Prvo, jedino moj osobni motiv, a nadam se i motiv svih vas ovdje je napraviti i donijeti 
odluke koje su najbolje za samu djecu i nastavni proces. I Vi i vjerojatno Vaše stručne službe, kao i ja 
koja pratim to područje, znate zašto su podijeljeni razredi? Pozivam novinare da vide koliko je sada 
razreda u drugoj smjeni." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upozorava vijećnicu da u raspravi izlazi iz okvira povrede Poslovnika. 
Navodi sljedeće: "To nije klasična povreda Poslovnika. Pokušavam zaista dopustiti slobodu izražavanja 
svakog vijećnika i gradonačelnika i taj dio gdje se na neki način balansira, što možemo pripisati nekom 
vlastitom izričaju, nisam primijetio da je netko nekoga vrijeđao, jer bi reagirao. Klasičnu povredu 
Poslovnika u izričaju gradonačelnika ne mogu prihvatiti."   
 
Kako nije bilo daljnjih prijava, predsjednik Gradskog vijeća zaključio je točku dnevnog reda – Aktualno 
prijepodne. 
 
 
TOČKA 2. 
Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata članovima Gradskog vijeća 
Grada Slavonskog Broda te početku obnašanja dužnosti zamjenicima članova 
 
Uvodno izlaganje o točki, u ime predlagatelja, podnijela je Maja Jarić, predsjednica Mandatne komisije 
koja je upoznala vijećnike s Izvješćem koje u cijelosti glasi:  
"Temeljem članka 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 
144/12.) član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje 
iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva, predsjedniku predstavničkog tijela. 
Stavkom 7. navedenog članka mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana 
dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem 
dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku 
predstavničkog tijela. 
Člankom 81. Zakona o lokalnim izborima utvrđuje se da  članovi predstavničkih tijela imaju zamjenike 
koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje ili prestane prije isteka 
vremena na koje je izabran. 
Članu predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje izabrani 
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga 
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 
U smislu naprijed navedenih zakonskih odredbi utvrđuje se sljedeće: 
Dana 20. rujna 2017. godine zaprimljena je obavijest upućena predsjedniku Gradskog vijeća da Zoran 
Senjak, izabran sa Kandidacijske liste Duspara Mirko-Nezavisna lista, stavlja svoj mandat u mirovanje 
iz osobnih razloga. 
U smislu članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima, politička stranka Duspara Mirko-Nezavisna 
lista, kao predlagatelj liste, dostavila je obavijest  kojom se utvrđuje da Zorana Senjaka zamjenjuje 
neizabrana kandidatkinja s liste, Nataša Buntić. 
Dana 20. rujna 2017. godine, zaprimljena  je obavijest kojom se utvrđuje da  Ljubica Maksimčuk, 
stavlja svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga.  
Nadalje, temeljem članka 78. Zakona o lokalnim izborima, član predstavničkog tijela ne može 
istovremeno biti pomoćnik ministra te Vladi Prskalu, zbog obnašanja nespojive dužnosti 
pomoćnika ministrice, mandat u Gradskom vijeću miruje po sili zakona.  
Člankom 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima utvrđeno je da člana predstavničkog tijela izabranog 
na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je 
izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno 
sporazumu. Političke stranke Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Hrvatski demokratski savez 
Slavonije i Baranje – HDSSB,  Hrvatska stranka prava – HSP i Stranka umirovljenika – SU dostavile su 
Koalicijski sporazum za mandat 2017. do 2021. godine. Člankom IV. predmetnog Sporazuma utvrđuje 
se da ukoliko tijekom primjene sporazuma nastupe okolnosti predviđene člankom 81. Zakona o 
lokalnim izborima koji regulira zamjenjivanje člana predstavničkog tijela tada će se na temelju ovog 
Sporazuma primijeniti pravilo: člana predstavničkog tijela koga se zamjenjuje mijenjati će član iz reda 
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političke stranke kojoj je pripadao i član koga se zamjenjuje, a ista politička stranka o tome donosi 
posebnu odluku u potpunosti samostalno. 
Temeljem navedenog, Hrvatska demokratska zajednica dostavila je obavijest kojom se utvrđuje 
sljedeće: 
-  Vladu Prskala zamjenjuje neizabrana članica s liste, Adela Kovačević, 
 - Ljubicu Maksimčuk zamjenjuje neizabrani član s liste, Tomislav Tekić. 
Člankom 79. stavkom 9. Zakona o lokalnim izborima utvrđeno je da na sjednici predstavničkog tijela 
umjesto člana predstavničkog tijela koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili 
zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik toga člana određen sukladno odredbama istog 
Zakona. 
Sukladno članku 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, Mandatna komisija podnosi 
Gradskom vijeću Izvješće o mirovanju mandata vijećnicima Zoranu Senjaku i Ljubici Maksimčuk iz 
osobnih razloga te Vladi Prskalu po sili zakona te se konstatira da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za 
obnašanje dužnosti  zamjenicima članova Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda: Nataši Buntić, 
Adeli Kovačević i Tomislavu Tekiću." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da Gradsko vijeće, sukladno članku 6. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Slavonskog Broda, zaključkom prima na znanje Izvješće Mandatne komisije i konstatirao 
da su ispunjeni zakonski uvjeti za obnašanja dužnosti članica Gradskog vijeća Nataše Buntić i Adele 
Kovačević te člana Tomislava Tekića. 
 
Kako su verificiralni mandati izabranih članova Gradskog vijeća, pristupilo se davanju svečane prisege. 
 
Tekst prisege pročitao je predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta kako slijedi: 
"Prisežem da ću prava i obveze članice i člana Gradskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi 
gospodarskog i socijalnog probitka Grada Slavonskog Broda i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju 
dužnosti članice i člana pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada Slavonskog Broda i da ću štititi 
ustavni poredak Republike Hrvatske". 
 
Nakon što su vijećnici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda usmeno prisegnuli, osobnim potpisom 
potpisali su tekst svečane prisege. 
 
 
TOČKA 3. 
Kadrovska pitanja 
 

− Komisija 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: 
"Konstatira se da je član Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, Zoran Senjak, stavio mandat u 
mirovanje zbog osobnih razloga. Budući je imenovani obnašao dužnost člana Komisije za imenovanje 
naselja, trgova i ulica u gradu Slavonskom Brodu, Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom 
vijeću za članicu Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu Slavonskom Brodu izabrati 
Natašu Buntić."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Kako nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje 
prijedloga izbora članice Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu, sukladno prijedlogu 
Odbora za izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 23 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

− Odbor 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: 
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"Konstatira se da je član Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, Zoran Senjak, stavio mandat u 
mirovanje zbog osobnih razloga. Budući je imenovani obnašao dužnost člana Odbora za društvene 
djelatnosti, Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću za članicu Odbora za društvene 
djelatnosti izabrati Natašu Buntić."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je sljedeće: "Samo bi 
obavijestila Gradsko vijeće da sam na sjednici Odbora za izbor i imenovanja, u ime svog Kluba 
vijećnika, pokušala apelirati i zamoliti, a nekako je i u duhu zdravog razuma, da najveći opozicijski Klub 
vijećnika ima svog predstavnika i u tom velikom Odboru. No, kako smo to pitanje omjera 4 – 1, u korist 
pozicije, apsolvirali moram samo iskazati nezadovoljstvo, ali i reći kako ćemo ovoj prijedlog prihvatiti." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga izbora članice Odbora za društvene djelatnosti, sukladno prijedlogu Odbora za 
izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

− Odbor 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: 
"Konstatira se da je član Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, Zoran Senjak, stavio mandat u 
mirovanje zbog osobnih razloga. Budući je imenovani obnašao dužnost člana Odbora za Statut i 
Poslovnik, Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću za članicu Odbora za Statut i 
Poslovnik izabrati Natašu Buntić."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Kako nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje 
prijedloga izbora člana Odbora za Statut i Poslovnik, sukladno prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

− Odbor 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: 
"Konstatira se da član Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, Vlado Prskalo, obnaša nespojivu 
dužnost te mu mandat u Gradskom vijeću miruje po sili zakona. Budući je imenovani obnašao dužnost 
člana Odbora za financije i proračun, Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću za člana 
Odbora za financije i proračun izabrati Tomislava Tekića.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Kako nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje 
prijedloga izbora člana Odbora za financije i proračun, sukladno prijedlogu Odbora za izbor i 
imenovanja. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća, iz tehničkih razloga, odredio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke konstatirao je kako je sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih 
odluka. 
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TOČKA 4. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili 
djelomičnom vlasništvu Grada za 2016. godinu: 

a. Brod-plin d.o.o. 
b. Vodovod d.o.o. 
c. Komunalac d.o.o. 
d. Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. 
e. Brod-turist d.o.o. 
f. Poduzetnički inkubator Brodin d.o.o. 
g. Posavska Hrvatska d.o.o. i Lasica d.o.o. 

 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 
prihvatio izvješća o radu i financijska izvješća trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom 
vlasništvu Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu: 

• Brod-plin d.o.o. 
• Vodovod d.o.o. 
• Komunalac d.o.o. 
• Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o 
• Brod-turist d.o.o. 
• Poduzetnički inkubator Brodin d.o.o. 
• Posavska Hrvatska d.o.o. i Lasica d.o.o. 

Izvješća se upućuju Gradskom vijeću na raspravu.  
 
Trgovačko društvo BROD-PLIN d.o.o. 

 
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 Pero Vidaković i Dalibor Bukvić, Uprava Trgovačkog društva Brod-plin d.o.o. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Ante Cvitković, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je sljedeće: "Klub 
vijećnika je razmotrio ovo Izvješće te bi imali nekoliko pitanja na koja molimo, ako moguće da 
dobijemo  odgovore. Prvo što bi htio reći je da je po ovom Izvješću negdje oko 5,2 milijuna kuna dobiti 
Brod-plina, ako sam dobro razumio, što je više nego prošle godine. Vidim da ima kredita u iznosu 
negdje od 6,5 milijuna kuna, pa me zanima, je li se napravila računica i je li otplatom tih kredita iz te 
zadržane dobiti bilo kakvih ušteda? Sljedeća stvar koju bi htio reći je da sam na Aktualnom 
prijepodnevu postavio pitanja na koja mi je gradonačelnik odgovorio te me uputio i na vas, a u svezi je 
obnove toplovoda u Naselju Andrija Hebrang, od podstanica do krajnjih potrošača. Naime, postoji li 
mogućnost da to bude u nekakvim planovima rada i razvoja Brod-plina u sljedećem razdoblju, s 
obzirom da se dio obnove toplovoda koji se odnose na Naselje Slavonija I. i II. nalazi u nekakvom 
programu. Pitao bih, postoji li mogućnost da i ovo bude dio nekakvog programa, odnosno može li se 
model koji se primijenio na rekonstrukciju i obnovu kotlovnica u Naselju Andrija Hebrang primijeniti i na 
te toplovode, ja ih tako zovem, od podstanica do potrošača? Također bi molio, ako je moguće, 
pojašnjenje u svezi potraživanja koje je 2016. godine u odnosu na 2015. godinu poraslo za pravne 
osobe, dok su za građane potraživanja smanjena. Možete li mi reći razlog zašto su pravne osobe, ako  
ovo dobro iščitavam, dužne više nego prethodne godine, a građani zapravo manje? Također molim i 
kratko objašnjenje vezano za donacije športskim, vjerskim i drugim udrugama koje su porasle s 
12.500,00 kuna na 36.500,00 kuna. Možete li navesti o kojim je udrugama riječ? Klub vijećnika je 
zaključio, s obzirom da su postojala dva direktora i da smo dosta govorili o tome kako bi trebao biti 
jedan direktor, da iz tog razloga ne prihvatimo Izvješće. Molio bi, ukoliko je moguće, odgovore na 
pitanja koja sam u raspravi postavio."      
 
Vijećnik Stanislav Sorić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatiti će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Trgovačkog društava Brod-plin d.o.o. za 2016. godinu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačio je: "Klub 
vijećnika će prihvatiti Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društava Brod-plin d.o.o. za 
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2016. godinu, ali imamo jedno pitanje Upravi. Naime, imao sam priliku čitati Presudu Suda u 
Slavonskog Broda, doduše prvostupanjsku, gdje je pozitivno riješena pritužba građana koji su se otpojili 
iz zajedničkog sustava grijanja, konkretno, radi se o Naselju Slavonija I. To je prva takva presuda koja 
je dobivena, a radi se o obračunavanju fiksnog dijela za stanare koji su otpojeni iz sustava. Kako je 
puno građana pokrenulo takvu tužbu, a prva je pozitivno riješena u korist građana te je to otprilike 
pokazatelj kuda će ići dalje taj proces, molio bih Upravu da se očituje o tom problemu, budući da nas 
zbog velikog broja građana u tom procesu sigurno čekaju i veliki troškovi." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je kako slijedi: "Imam jedno pitanje. Naime, 
kako je i kolega Cvitković rekao, vidjela sam ovdje da imate dosta dobru dobit, što je pohvalno. Iznos 
dobiti od 5.232.434,00 kuna, pretpostavljam da se koristi za realizaciju vjerojatno nekakvih projekata 
koje planirate realizirati u budućnosti, ali me zanima, iščitavala sam dokumente, ali nisam nigdje našla, 
a možda negdje to i piše, pa Vas sada još jednom ovako javno pitam, ostaje li ta dobit Trgovačkom 
društvu ili ide u proračun Grada Slavonskog Broda? Nadalje, zanima me što je s razdjelnicima koji su po 
zakonu morali biti ugrađeni, a koje pojedini  vlasnici stanove nisu ugradili? Stoga, možete li nam reći 
novosti o tome te imate li informaciju, moraju li se razdjelnici ugraditi, s obzirom da je bilo riječi, a i 
resorni ministri su govorili, kako će se ti razdjelnici ukidati? Građane Naselja Slavonija I i II, kao i 
Naselja Andrije Hebranga itekako zanima što će biti s razdjelnicima, hoće li biti kakvih kazni za one koji 
ih nisu ugradili te do kada je planirani rok ugradnje tih razdjelnika, ako je to i dalje na snazi? U svezi 
same dobiti, ne znam i kao laik pitam, jer vidim da je ovdje cijena za energiju u zatvorenim i 
samostalnim toplinskim sustavima smanjena za kućanstva od 1. travnja 2016. godine za 16% u odnosu 
na onu koja je bila ranije, a  od 1. prosinca 2016. godine za industrijske i poslovne potrošače smanjena 
je za 24%, što je itekako pohvalno, ali ne znam odnosi li se to na zakon koji je možda dao takve 
smjernice i može li se iz ove dobiti možda razmisliti o većem smanjenju za industriju, ukoliko je to 
moguće? Vi to najbolje znate, s obzirom na dobit koja ne može biti ista svake godine. Ukoliko se može, 
molila bi da se ubuduće obrati na to pozornost te jednako tako i na socijalno ugrožene obitelji, pa ako 
bi im se iz te dobiti nekako moglo  pomoći. Znam da su vam prioritet projekti i fondovi Europske unije, 
ali evo to bi bilo moje pitanje. Mi ćemo podržati Vaše Izvješće."  
 
Vijećnik Mario Rubil, Duspara Mirko-NL, naznačio je: "Dobio sam e-mail i zamolbu stanara u 
zgradama u Naselju Lutvinka: 
1. Obraćamo Vam se sa zamolbom da se izvidi mogućnost zamjene toplovoda u Naselju Lutvinka. 

Kako je naselje izgrađeno, blok zgrade A 1974. godine, a blok zgrade B 1975. godine neosporno je 
da je podzemni dio toplovoda koji napaja stanove u izuzetno lošem stanju. S obzirom da je 
tehnologija izolacije cjevovoda u vrijeme gradnje bila vrlo loša, primitivna i nekvalitetna tijekom 43 
godine eksploatacije dolazi do velikih gubitaka u isporuci toplinske energije, što u konačnici svi 
plaćamo. Najočitiji primjer gubitaka vidi se kada padne snijeg, jer tada u vrlo kratkom roku dolazi 
do topljenja snijega i asfalt u dvorištu bude vrlo brzo suh. Ulazna temperatura tople vode u 
radijatorima padne preko 20% u usporedbi s polaznom temperaturom koja se isporučuje iz 
kotlovnice. Stanari pitaju, do kada će se to tolerirati te mole da se to što prije sanira kako bi imali 
jeftinije grijanje. U prilog ovoj tvrdnji navodimo i činjenicu da je tijekom ovih godina u više navrata 
dolazilo do pucanja toplovoda što je izazivalo, kako materijalne troškove, tako i prekid u isporuci 
tople vode, pa bi stanari u najhladnijem razdoblju sezone grijanja ostajali u hladnim stanovima po 
nekoliko dana dok se kvar ne bi otklonio. Naravno, sve dok traju popravci na toplovodu voda iz 
cijelog sustava mora biti ispuštena. Smatramo da ovaj zahvat promjene cjevovoda i kvalitetne 
izolacije ne bi bio tako skup, jer ispred bloka A zgrade postoji betonski kanal u koji je postavljen 
cjevovod koji bi omogućio bržu, lakšu i jeftiniju zamjenu postojećeg dotrajalog sustava napajanja 
stanova toplom vodom. U bloku zgrade B prolazi kroz podrume i garaže, pa bi možda trebalo 
promijeniti samo izolaciju, no o tome odlučuje projektant poslije pregleda cjelokupne instalacije. 

2. Prilikom prelaska ogrjevnog energenta za potrebe grijanja kotlovnice s mazuta na plin izgrađena je 
plinska kotlovnica na krovu bloka zgrade B. U zemlji je ostao ukopan spremnik mazuta koji nije niti 
do današnjeg dana zbrinut i izvađen. Sukladno zakonima i pravilnicima o zaštiti okoliša spremnik je 
trebao biti uklonjen, pa postavljaju pitanje, kada će spremnik biti izvađen i ekološki zbrinut, jer 
postoji velika opasnost zagađenja. Na mjestu sadašnjeg spremnika predlažu obaviti prenamjenu 
prostora te proširiti igralište za djecu i posaditi drveće koje bi pružalo puno ljepši prostor za odmor 
stanara i djece. Cijelo dvorište je vrlo skučeno i tijesno za ukupan broj žitelja koji ima oko 600. 

Molim odgovor na pitanja žitelja Naselja Lutvinka te se ujedno u njihovo ime zahvaljujem." 
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Vijećnik Stanislav Sorić, Duspara Mirko-NL, istakao je sljedeće: "Imam pitanje za Upravu Brod-
plina. Mogu li ovog trenutka reći i usporediti cijenu grijanja u Slavonskom Brodu u odnosu na druge 
proizvođače, odnosno distributere topline? Različite su priče, da su preskupi i drugo, pa bi molio, 
ukoliko je moguće, usporediti s drugima?"   
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, naznačila je: "Imam pitanje za Upravu Brod-plina. Naime, svi se 
sjećamo ugradnje razdjelnika u stambene zgrade i poznato nam je nezadovoljstvo koje su imali građani 
s istima. O tome se zapravo vrlo malo u javnosti govori, no sigurna sam da građani i dalje plaćaju 
račune za energiju koju nisu potrošili, barem oni koji su ugradili razdjelnike. Stoga, možete li sada ovdje 
reći nešto više o tome."  
 
Pero Vidaković, Uprava Trgovačkog društva Brod-plin d.o.o. odgovorio je: "Jedno od prvih 
pitanja je ostvarena dobit Trgovačkog društva Brod-plin u iznosu od 5,2 milijuna kuna. Tek smo 2016. 
godine, budući da pričamo o Izvješću o poslovanju za 2016. godinu, uspjeli s ranije ostvarenim 
dobitima pokriti gubitke koje je ostvarilo Trgovačko društvo. Znači tek smo 2016. godine krenuli i 
ostvarili tu dobit. Što se čini s tom dobiti? Budući da znate da smo pod regulacijom Hrvatske 
regulatorne agencije i da Agencija prati naš rad, odnosno donosi nam trogodišnji iznos tarifnih stavki, 
isto tako vodi računa i o ostvarenoj dobiti i za što je ona utrošena. Konkretno, ostvarena dobit je 
utrošena za vraćanje podignutih kredita što se može vidjeti u bilanci Trgovačkog društva na poziciji  
095 pasive gdje su naznačene dugoročne obveze, odnosno od 2015. godine kada su bile 10,5 milijuna 
kuna  i smanjene na 6,5 milijuna kuna plus u kratkoročnim obvezama gdje je prikazan taj kratkoročni 
dio dugoročnog duga plus tri. Mi smo ukupno u 2016. godini zajedno s kamatama vratili 7,5 milijuna 
kuna. Isto tako ima i plan otplate svih kredita po godinama, što je također regulator uzeo kod 
donošenja tarifnih stavki i sada imamo, primjerice, u 2017. godini vratiti 4,5 milijuna kuna, u 2018. 
godini 3,5 milijuna kuna i tako dalje. Jednako tako smo u našem zaključku upravo tako i naveli i 
slikovito se vidi da je došlo do pada tarifne stavke za plin, jer upravo kako otplaćujemo kredite, znači 
više nema potrebe za ostvarivanje tolike dobiti, automatski se smanjuje i cijena plina. Upravo smo kroz 
to i došli da smo najjeftiniji u Hrvatskoj što se tiče cijene plina. Sama dobit, na koji način se ona 
raspodjeljuje, odnosno raspoređuje? Na kraju poslovne godine Skupština društva donosi odluku o 
rasporedu dobiti. Naravno da se tu vodi računa i sagleda se cjelokupna situacija Društva i vidi se na koji 
način se ta dobit onda raspoređuje. Konkretno za 2016. godinu, što imate u materijalima, dobit je 
ostala na poziciji zadržane dobiti. U svezi naših potraživanja u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, 
kako tu dolazi onaj zimski mjesec, odnosno 31. prosinca i sva se stanja svode na taj datum, jasno je da 
je tu vrlo teško što procijeniti, odnosno da ta stanja ne moraju biti ista. Kada raspravljamo o povećanju 
i smanjenju, tako se dogodilo i na kraju 2016. godine, da je na poziciji potraživanja pravne osobe bile s 
većim potraživanjem, a da su kupci i građani s manjim. Jednostavan odgovor je da smo s 31. 
prosincem zadužili s većim iznosom pravne osobe. Isto tako, u kolonama se može vidjeti prikazanu 
dospjelost tih potraživanja, a naravno to potraživanje koje je ušlo iz mjeseca prosinca nije još niti 
dospjelo. Sljedeće je pitanje bilo u svezi naših donacija. Inače, što se tiče donacija to se može također 
vidjeti, jer je sve transparentno prikazano na našim stranicama što smo dužni po zakonu objaviti kome 
smo točno donirali s kojom namjerom i zašto. Radi se o donaciji športskim, vjerskim i ostalim zakonom 
dozvoljenim. Tu bi napomenuo i tu našu tržišnu djelatnost, odnosno odgovor na pitanje, zašto se taj 
mali skok sada dogodio, je iz razloga što mi u našem dijelu poslovanja, pored ovih djelatnosti koje 
radimo pod regulacijom energetske djelatnosti HERA-e imamo jednu djelatnost koja je na tržištu, pa da 
bi se ipak malo reklamirali i zadržali kupce, odnosno da bi kupac znao za nas ipak morate potrošiti i 
određeni dio sredstva. Naravno, ponovo kažem da je i taj dio sredstva pod regulacijom HERA-e i točno 
je propisano koliko se može donirati, kome i na koji način. Nadalje, pitanje je bilo u svezi ulaganja 
dobiti u daljnje naše projekte i ostalo. Također je i tu zakonski regulirano, pa postoji regulatorni račun 
u kojem prikazujete što planirate uložiti, pa kroz taj regulatorni račun dobivate prinos i koliko godišnje 
možete u svojoj cijeni prihodovati. Na samom kraju, iz svih tih naših pokazatelja jasno je vidljivo, što 
ste i sami vidjeli, da smo ipak s cijenom toplinske energije i plina najniži u Hrvatskoj."        
 
Dalibor Bukvić, Uprava Trgovačkog društva Brod-plin d.o.o. dodao je: "Pokušati ću odgovoriti 
na drugi dio pitanja koje bi razdvojio u dvije grupe. Jedna grupa je u svezi ulaganja u određenim 
sustavima koja su pod ingerencijom upravitelja, odnosno suvlasnika stanara i drugi dio pitanja je u 
svezi razdjelnika. Također ću odgovoriti i na pojedinačna pitanja. U svezi toplinske podstanice, nekakve 
rekonstrukcije i poboljšanja, one su po općim uvjetima za opskrbu definirane da su u ingerenciji i 
nadležnosti upravitelja zgrada i održavanja, a sama poboljšanja i rekonstrukcije ugovaraju se posebnim 
ugovorom ukoliko kupac za to ima interes. Moram reći da smo mi poslije dugog niza godina u 
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djelatnost toplinarstva tek prošle godine iskazali dobit, odnosno poslovali pozitivno, pa nam se s tog 
aspekta otvaraju nekakva sredstva za ulazak u takve investicije. To je vezano pitanje i za toplovod 
Lutvinka, jer taj dio instalacija pripada održavanju upravitelja zgrada i vjerujem da se iz dijela novca 
pričuve, barem je tako zakonski regulirano, trebaju rješavati i te instalacije kao i električne, stubišta i 
ostalo. Moram pohvaliti upravo Naselje Lutvinka, jer smo upravo na tragu toga krenuli s njima u projekt 
ugradnje i balansiranja sustava koji je trebao biti odrađen prije kada su se uvodili razdjelnici, o 
njihovom trošku, ali bi mi bili investitori i tehnički bi to sve vodili da to bude kako treba. Znači, mi bi 
uložili sredstva, a građani bi nam kroz dugi niz godina vraćali, primjerice 5,00 ili 10,00 kuna po stanu 
mjesečno. S tog aspekta bi se svakako postigli nekakvi učinci u poboljšanju grijanja, izbjegli bi se 
nekakvi određeni problemi koji se sada pojavljuju i sigurno da bi se pojavila i nekakva ušteda s obzirom 
na način vođenja. Stoga, za sve one dijelove gdje Brod-plin ne skrbi, jer mi odgovaramo za 
proizvodnju, distribuciju i opskrbu, a to su toplinske podstanice i toplovodi koji su izvan mjerila sustava, 
u pravilu idu u trošak suvlasnika stanova preko upravitelja ili već kako. Sada kada su nam se omogućila 
nekakva dodatna likvidna sredstva da možemo u nešto uložiti, pokušati ćemo, a to je odmah odgovor 
na drugo pitanje, već u planu rezervirati određena sredstva koja bi investirali i građanima omogućili 
kroz nekakve dugoročne ugovore to vraćati. Svakako je svima nama s aspekta smanjenja gubitaka 
energije kroz dotrajale toplovode to bitno, a građanima, ne moram pričati koliko bi to pomoglo, jer tu 
se gubici kreću do 17%. U tom dijelu bi se onda smanjili i računi za građane tako da je to jedna 
dobitna kombinacija za sve, jer bi oni iz tog dijela uštede plaćali investiciju. Da bi to sve odjednom 
riješili morate imati znatna sredstva koja mi sada u toj djelatnosti nemamo ili ići u nekakav vid kredita 
za te namjene. Naravno da pratimo sve otvorene natječaje ministarstva i pokušati ćemo i tu iskoristiti 
mogućnosti kako bi što više dobili sufinanciranih sredstava za te namjene. Također, upućujemo 
građane da preko postojećih natječaja za obnovu pročelje i poboljšanja energetske učinkovitosti mogu 
aplicirati za ugradnju razdjelnika i balansiranje sustava te se i na takav način mogu nekakva sredstva 
realizirati. Nadalje, u svezi pitanja o modelu kotlovnica to je bila izravna investicija u našu proizvodnju 
za koju smo mi i odgovorni. Konkretno u Naselju Andrija Hebrang, zgrade 6 i 7, kotlovnice su bile pred 
kolapsom tako da smo ih morali zanoviti i to smo na taj način rješavali. Uvijek koristimo priliku aplicirati 
da dobijemo nekakva određena sredstva, a i sve što smo do sada radili minimalno smo 10% do 20% 
dobili sufinanciranja preko nekakvih modela kreditiranja. Druga grupa pitanja je uglavnom bila vezana 
za razdjelnike gdje isto moramo naglasiti ingerenciju. Mi kao opskrbljivač, odnosno kupac, naša 
ingerencija završava na očitanom zajedničkom mjerilu zgrade dok je Vlada Republike Hrvatske propisala 
cijelu tu obvezu ugradnje razdjelnika. Na žalost ta se trakavica i dalje razvlači i trenutno, po sadašnjem 
zakonu, građani imaju obvezu ugradnje razdjelnika, a također su propisane i kazne za ne ugradnju 
razdjelnika. Međutim, koliko do sada imamo informacija nitko nije to još platio, niti postoje naznake za 
to. Također, koliko imamo informacije, energetika je prebacivana u zaštitu okoliša tako da su se ljudi 
mijenjali, te se ponovo formira nekakva skupina unutar Ministarstva koja bi trebala na tome poraditi. Mi 
za sada radimo tako da one zgrade koje imaju razdjelnike obračunavamo po razdjelnicima, one koje 
nemaju obračunavamo po kvadratu. Postoje i nekakve derivacije tih obračuna koje su prilično složene, 
ali ponovo pozivam sve, kao i predstavnike suvlasnika da slobodno mogu doći, jer imamo ljude koji će 
vam objasniti sve nedoumice, o načinu obračuna, raspodjele i sve što vas zanima. U svezi Brod-plina mi 
nemamo ingerenciju. Nadalje, u svezi pitanja o presudi, definitivno možemo reći da smo mi kao 
Trgovačko društvo obvezni poštovati svu zakonsku regulativu i ona za sada kaže da svi izdvojeni na bilo 
koji način dužni su plaćati trošak fiksnog dijela. Ovu jednu presudu koja je došla tretiramo kao 
izdvojeno mišljenje i posije te presude ne mislimo da će ona izazvati nešto. Mi smo je poslali i 
Vrhovnom sudu na razmatranje i nije to samo problem u Slavonskom Brodu, nego se i u svim drugim 
gradovima gdje je toplinarstvo slične stvari događaju. Svi opskrbljivači zajedno poslali smo to na 
Vrhovni sud. Stoga, to je prvostupanjska presuda, a mi već imamo prvostupanjsku riješenu u našu 
korist. Znači, ne mislimo da će to izazvati nekakvu lavinu i jednostavno smatramo da treba ujednačiti 
presude i da svi suci donose presudu ovakvu ili onakvu, kako god to bilo. U svezi cijene formiranja, 
uvažena vijećnica je pitala, moram reći da nam je opskrba prirodnim plinom podijeljena u dvije 
kategorije, opskrba prirodnim plinom, javne usluge, a to je cijena za kućanstva i to je sjetiti ćete se 
proljetos bila famozna odluka na HEP-u da ne povisi cijenu, znači HEP, opskrba prirodnim plinom je 
definirana kao obvezni opskrbljivač svih nas koji smo u obvezi javne usluge na razini Hrvatske. To bi se 
trebalo s 1. travnjem 2018. godine ukinuti i biti će i za kućanstva, po europskoj direktivi, liberalizacija 
tržišta plinom i pod prilično velikim pritiskom smo kao država da se ide u liberalizaciju i cijene za 
kućanstva. Na žalost, sada smo baš imali jedan sastanak gdje su nam prezentirane nekakve činjenice, u 
svim zemljama gdje je dopuštena tržišna cijena plina za kućanstva, na žalost, veća je od sadašnje 
cijene. U svezi ove druge grupe kupaca, to je definitivno na tržištu i mi već četiri godine funkcioniramo 
potpuno u načelu da mi sami izabiremo svog opskrbljivača, a onda dalje prodajemo svojim kupcima, a 
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koji opet transparentno mogu odabrati nekog drugog. Moram reći da smo mi tu zadržali otprilike 95% 
svog portfelja, čak smo izašli i na neka druga tržišta. Tu cijenu kreiramo jednostavno prema cijenama 
koje su na svjetskom tržištu. Ukoliko mi ugovorimo povoljnije i prodati ćemo povoljnije. Naša marža je 
stvarno limitirana na najmanju moguću mjeru tako da svim našim kupcima omogućimo da njihov 
proizvod bude što transparentniji. To je u svezi opskrbe i prodaje, a što se tiče distribucije, u Republici 
Hrvatskoj imamo najnižu cijenu i da kažem onako paušalno, naš kubik koštanja za transport plina je 25 
lipa, a već u Zagrebu je 30 lipa. Neki gradovi u našem okruženju penju se i na 60 lipa i 90 lipa što znači 
da je njihova usluga za istu stvar 300% skuplja. Što nam govori ovaj podatak? Govori nam da smo mi 
poželjan grad za sve investicije koje se baziraju na nekakvom proizvodu za koji se koristi puno opskrbe 
prirodnim plinom. Zašto? Zato što bilo tko da mu bude opskrbljivač koristiti će tu pogodnost, jer naša 
cijena distribucije i mrežarina najpovoljnija je u Republici Hrvatskoj. Gospodin Sorić je pitao za cijenu 
toplinarstva i mogu reći da, budući nam je cijena plina najpovoljnija, koristimo benefite, pa cijena 
energije koju isporučujemo najjeftinija je od svih opskrbljivača toplinske energije s napomenom, osim 
Zagreba i Osijeka. Naime, oni koriste benefite energana toplana i u sinergiji su s HEP-om, jer i jedno i 
drugo je HEP grupa. Ovdje je HEP proizvodnja, a ovdje je HEP opskrba i HEP toplinarstvo te oni na taj 
način omogućavaju da toplinu koja im je došla iz potreba za proizvodnju struje plasiraju građanima po 
povoljnijoj cijeni. Međutim i HEP toplinarstvo je godinama poslovalo s gubitkom te je u zadnjih pet 
godina, bez obzira na tu cijenu, generiralo, mislim, 1,5 milijardu minusa, ali vidim sada da su se približili 
nekakvoj nuli. Nadalje, možda još samo napomena da je u našem Izvješću, na 63. stranici, usporedba  
2012. godine i 2016. godine kada je isporučena gotovo ista količina energije dok je u prihodovnom za 
30 milijuna kuna manje. Znači, građanima je za istu količinu energije naplaćeno 30 milijuna kuna 
manje. Naravno, tu su velike zasluge što je cijena plina pojeftinila, što za korisnike javnih usluga, prva 
grupa gdje HEP regulira cijenu, odnosno država i naravno takva su bila kretanja na tržištu plina pa su i 
poduzeća imala benefite. Naime, hoću samo napomenutu da je za 30% našeg portfelja za istu stvar 
manje naplaćeno. Nadalje, u svezi spremnika moram provjeriti. Ono što znam i što je minimalno 
napravljeno je da je spremnik ispumpan i očišćen kemijskim koje u žargonu zovemo 'na bijelo', bez 
posebnih aditiva i sad bi trebalo vidjeti da li taj spremnik sanirati na način da se samo eliminira, zaspe 
možda nekakvim krutim materijalima ili nešto drugo. Treba vidjeti, ali u svakom slučaju pozivam 
predstavnike suvlasnika da to pitanje otvore i kod nas u Trgovačkom društvu pa ćemo vidjeti."  
 
Kako je prethodno zaključio raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje 
Izvješća o radu i financijskog izvješća Trgovačkog društava Brod-plin d.o.o. za 2016. godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 23 nazočna vijećnika, s 14 glasova "za" i 9 
glasova "protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
Trgovačko društvo VODOVOD d.o.o. 

 
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 Stjepan Aščić i Danijel Kovačević, Uprava Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. 
   
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Stanislav Sorić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Trgovačkog društava Vodovod d.o.o. za 2016. godinu. 
 
Vijećnik Ante Cvitković, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je: "Klub vijećnika 
razmotrio je Izvješće te iz istog razloga kao i Izvješće Brod-plina, postojanje dvojice direktora o kojima 
smo na ranijim sjednicama dosta govorili, nećemo prihvatiti ovo Izvješće. Molio bi odgovore na neka od 
pitanja koja su se nametnula prilikom proučavanja ovog Izvješća. Prvo, dostavljeno je Izvješće 
neovisnog revizora koji je dao mišljenje s rezervom, pa bi molio ukratko odgovor, može li se to riješiti i 
o čemu se tu zapravo radi? Zašto je PricewaterhouseCoopers dao takvo mišljenje? Sljedeća stvar koja 
me zanima, ovdje piše da su preneseni gubici iz ranijih godina, nasljeđe nekakvih minus 44 milijuna 
kuna, a da je dobit u ovoj godini veća u odnosu na 2015. godinu, ali još uvijek ne toliko velika da bi se 
krenulo u rješavanje tih gubitaka od ranije. Ono što bi svakako htio još jednom pitati, a gradonačelnik 
je u Aktualnom prijepodnevu odgovorio da su gubici u vodovodnoj mreži oko 50% i da će se kroz, ako 
sam dobro razumio, projekt Brod II značajno smanjiti, pa bi pitao, možete li mi reći, postoje li nekakvi 
planovi koji uzimaju u obzir i brojčano stanje, drugim riječima, jeste li radili projekcije tipa da će tih 
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50% za, primjerice dvije godine, biti 35% do 40%, jer je tendencija da bude ispod 20%? Naime, takva 
je nekakva tendencija."       
 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, u ime Kluba vijećnika SDP-a, podržati će 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društava Vodovod d.o.o. za 2016. godinu.  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je sljedeće: "Provedenom inspekcijskim 
nadzorom u Trgovačkom društvu Vodovod u razdoblju od 1. siječnja 2015. godine do 15. lipnja 
Trgovačko društvo nije postupilo po Rješenju Hrvatskih voda, nego je protuzakonito potrošačima 
obračunavalo naknadu za takozvanu zaštitu voda po cijeni 1,35 kn/m3 umjesto 0,27 kn/m3, odnosno po 
pet puta većoj cijeni od dopuštene. Navedenim propustom Vodovoda počinjen je prekršaj članka 24. 
stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača koji je kažnjiv, sukladno članku 138. stavak 1. točka 32. novčanom 
kaznom u iznosu od 10.000,00 i 100.000,00 kuna i članku 138. stavak 2. novčanom kaznom u iznosu 
od 5.000,00 do 15.000,00 kuna. Budući da nisam imala priliku izravno Vam postaviti pitanje, pitam Vas 
sada, je li točna informacija da se radi o iznosu od oko 1,2 milijuna kuna i jesu li ti novci u 2016. godini 
ili već kada isplaćeni potrošačima koji su to pretplatili? Ukoliko jesu, u kojem iznosu su isplaćeni, a ako 
nisu kada će biti cjelovito isplaćeni? Mislim da je to jedan veliki propust koji  se nije smio dogoditi, jer 
kada je Vaš poslovni partner na to ukazao bilo mu je rečeno da ispostavi uplatnice na kojima neće biti 
prikazano da je tu došlo do pogreške, odnosno da se to trebalo umanjiti te koliko sada znam njemu je i 
otkazana poslovna suradnja što i nije sada meritum stvari. Stvar je u toma da se jednostavno nije radilo 
transparentno i mi, na žalost, nemamo povjerenja u ovakvu Upravu Trgovačkog društva Vodovod. 
Došlo je do zaista velikog propusta koji propisuje i veliku novčanu kaznu, ne samo za Trgovačko 
društvo, nego i za direktore, odnosno Upravu te iz tih razloga ne možemo i nećemo podržati Izvješće o 
radu i financijsko izvješće Trgovačkog društava Vodovod d.o.o. za 2016. godinu."  
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, navela je: "Postavila bi pitanje u svezi 
šteta koje su bile 20. i 23. svibnja 2017. godine. Naime, svi znamo što se tada dogodilo u Slavonskom 
Brodu, pa sam slijedom toga od direktora Vodovoda zatražila očitovanje samog Vodovoda prema 
osiguravatelju, što naravno nisam dobila na vrijeme, kao što smo se dogovorili. Sada me samo zanima, 
zašto mi niste dostavili te podatke koje sam tražila i u čemu je problem da ljudi koji su imali velike štete 
nemaju uvid u cijelu procedura, kako postupati dalje u tom smislu? Sukladno navedenom zanima me i 
koliki je ukupan dug Vodovoda prema Hrvatskim vodama?" 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, istakao je: "Pozdravljam poslovodstvo, ako su dva 
direktora poslovodstvo, od kojih je jedan ovdje preko puta mene i moj nekadašnji stranački prijatelj. Bili 
smo u istoj stranci tako da je 'lansiran' iz HDSSB-a, ali nisam više niti ja, niti on u HDSSB-u. Bez obzira 
što smo nekada bili stranački prijatelji moram postaviti nekoliko pitanja koja su ovdje djelomično 
izložena od strane drugih sudionika rasprave. Naime, konstatacija je da je jedino revizorsko mišljenje s 
rezervom dano za Trgovačko društvo Vodovod. Kada gledam ovo za što sam je nekako zadužen u 
sljedećoj točki, a to je Komunalac, bezrezervno je mišljenje, a ovdje imamo mišljenje s rezervom iako 
nije objašnjeno za što se odnosi ta rezerva. Čini mi se da bi dio rezerve mogao ići i na pitanje, na čiji 
teret pada iznos kamata isplaćenih građanima zbog više naplaćene i pretplaćene naknade za zaštitu 
voda? Zašto su Uprava i gradonačelnik svojevremeno tvrdili, a Hrvatske vode demantirale, činjenicu da 
je upravo ovako bio tijek ovih naplata naknada? Vodovod je prihodovao četiri puta više novca u prvih 
šest mjeseci 2015. godine, a na kraju te iste godine Vodovod je bio dužan više nego što je bio na 
početku, a prihodovao je četiri puta više. Nadalje, zanima me koliki su točno gubice vode u sustavu,  
koliko to financijski iznosi te je li točna konstatacija da svu vodu, bez obzira je li ona izgubljena ili nije 
plaćaju građani ovoga grada? Znam da postoji plan Brod II i drugo, no ovo se događa već godinama. 
Naime, jedno vrijeme sam bio u Nadzornom odboru Vodovoda, prije nekih deset i više godina i tada su  
gubici vode u sustavu bili jednaki, 40% do 50%. Od tada nisam već 12 godina u Nadzornom odboru, a 
situacija je ostala ista, pa me kao vijećnika i građanina ovoga grada zanima, što s tim i kako te kada će 
doći do toga, a i Europska unija je naredila Hrvatskoj, da se smanji gubitke vode. Ovo rasipanje vode i 
gubitak u sustavu prava je šteta za bilo koju državu, pa naravno i za Hrvatsku i grad Slavonski Brod te 
za prilično siromašne građane Slavonskog Broda." 
 
Stjepan Aščić, Uprava Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. odgovorio je: "Kako je bilo različitih 
pitanja podijelio bi ih na pitanja u svezi revizije, gubitaka i zaštitu voda. Ova ostala pitanja možemo 
proći kroz projekte koji stoje pred nama. U svezi revizije, nije istina da ne piše, jer piše točno i jasno 
zašto smo dobili mišljenje s rezervom. Prijašnjih godina, ako ste pratili, nismo uopće imali mišljenje, 
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nego smo imali bez mišljenja od strane revizora, što je bila posljedica nagomilanih 260 milijuna kuna 
investicija koje nisu bila adekvatno praćene. Taj proces je trajao tri godine i mi smo ga završili u 2016. 
godini te nam je ostalo da te neadekvatno praćene investicije koje smo sada 'popeglali', nazvali svojim 
imenom i stavili na mjesto gdje pripadaju te ih aktivirali s razdobljem. Što znači aktivacija? Počeli smo 
obračunavati amortizaciju u trenutku aktivacije. Aktivaciju smo radili s prošlom godinom, što ovdje 
revizor i kaže da smo napravili i preostalo nam je uzeti i izračunati neto učinak na račun dobiti i gubitka 
i bilancu u smislu da su te investicije pravilno knjižene u prethodnim razdoblju. Taj dio će biti odrađen 
najkasnije do kraja godine tako da očekujemo neto učinak na račun dobiti i gubitka možda stotinjak 
tisuća kuna u negativnom smislu. O pitanju gubitaka, to je velika tema koja je bila aktualna prije 
mjesec dana u svim medijima te dosta o tome pisalo te ste mogli čuti kako su prosječni gubici u 
Hrvatskoj negdje na razini ovog gubitka koji ima Vodovod Slavonski Brod. Oni se u 2016. godini kreću 
na razini 51% ili 52%, nisam siguran i trend nije dobar, trend nam je da se to povećava. Ono što je u 
našoj mogućnosti činimo, a najkritičnije dionice, područje Budainke, već smo negdje oko dva kilometra 
mreže izmijenili sami svojim sredstvima, ne čekajući velike projekte Europske unije. Ono što je ovdje 
bitno reći je da je naša prosječna starost mreže koja je dugačka oko 900 kilometara četrdesetak godina 
Sada smo došli da imamo u prosjeku, naravno ne cijelu mrežu, na isteku gdje je zamor materijala takav 
da je to nekakav životni vijek tog materijala. Kada bi smo išli s ovim nekakvim standardnim metodama, 
zamjena cjevovoda to bi značilo godišnju investiciju od nekih 15 milijuna kuna, samo da ostanemo na 
istoj razini starosti cjevovoda, odnosno da se nigdje ne mičemo. Stoga, 15 milijuna kuna nam je 
potrebno da bi godišnje izmijenili dvadesetak kilometara mreže, što je preduvjet da tih 900 kilometara 
ostane na starosti 40 godina, čime nismo ništa napravili. To nije rješenje, te je iz tog razloga Vodovod 
pokrenuo, u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu projektne dokumentacije, matematičkog modela i 
koncepcije rješavanja gubitaka što se svodi na uvođenje zona kojima je za cilj u razgranati sustav kao 
što je sustav grada Slavonskog Broda i okolnih općina, smanjiti tlakove u pojedinim zonama, što ne 
znači da korisnici trpe, nego da svi korisnici imaju uslugu kao što su je imali do sada, ali da su tlakovi u 
distributivnoj mreži smanjeni, a u magistralnim cjevovodima ostaju isti. To je projekt uklopljen u veliki 
Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije koji uzaludno, uz pomoć Grada i gradonačelnika, 
pokušavamo s Hrvatskim vodama već tri godine privesti nekakvoj odluci, natječaju, međutim tu su 
dobro poznati problemi s Vukovarsko-srijemskom županijom i s crpilištem Sikirevci. O tom pitanju smo 
napisali nebrojene dopise i obavili nebrojene sastanke, ali, na žalost, pomaka nema. Iskoristio bi priliku 
i ispravio gradonačelnika, taj projekt smanjenja gubitaka, osim njegovih manjih segmenata, nije u 
sastavu projekta Brod II, nego je u sastavu projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne 
Slavonije. Nadalje, bilo je pitanje o šteti i mogu reći da sam iskreno, znate i sami, u srijedu ste došli, 
išao sam na put kojeg sam odgodio za dva sata samo da bi odradio aktivnost i da Vi dobijete e-mail. 
Imao sam informaciju od pravnice da ste e-mail dobili u petak, jer pravnica je trebala taj e-mail poslati. 
Ne znam je li to istina. Osobno bi Vam poslao…." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća moli da se ne raspravlja na osobnoj razini.  
 
Stjepan Aščić, Uprava Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. nastavio je: "U svezi šteta mogu reći 
da su se 15. svibnja i 20. svibnja ove godine dogodile velike količine oborina zbog kojih je župan 
proglasio elementarnu nepogodu. Napravljena je šteta na usjevima, gradskim prometnicima, 
podrumima, javnim i privatnim te u tom smislu ne postoji odgovornost Vodovoda prema korisnicima 
koji su dobili izljev te visoke oborinske vode iz kanalizacije u svoje podrume. Ovdje je potrebno reći da 
mi uporno obavještavamo i objašnjavamo korisnicima da nije preporučljivo, odnosno po općim 
tehničkim uvjetima isporučitelja Vodovoda d.o.o. niti je dopušteno spajati podrumske prostorije ispod 
razine okolnog tla i ispod razine kolektora. Stoga, Vodovod ne može biti odgovoran ako Vam se dogodi 
izljev oborinske vode za koju je proglašena elementarna nepogoda. To su velike količine vode koje su 
pale u kratkom razdoblju i ne mogu se odvesti. Inače sustavi odvodnje se projektiraju na maksimalne 
pljuskove od 200 litara po hektaru u sekundi. Takve pljuskove sustav treba izdržati 15 do 20 minuta. 
Tako se projektiralo u cijeloj Republici Hrvatskoj od kada se sustavi projektiraju 50, 60, 70 godina. Ono 
što sada imamo je da takvi pljuskovi traju po sat i više vremena što su količine koji ovi sustavi ne mogu 
odvesti. U tom smislu nas čekaju nekakve buduće investicije gdje taj sustav treba rasteretiti kao u 
primjeru podvožnjaka gdje imamo projekt rasteretnog kanala koji tereti Glogovicu. To bi bila izgradnja 
nekakvih malih retencija, a to su stvari kojima ćemo se morati baviti. Ovi se glavni kolektori, 'kičma' 
grada Slavonskog Broda koji su dva i više metara promjera, neće sigurno mijenjati, a kapacitet im je taj 
koji je i ne može podnijeti više. Bilo je pitanje u svezi naknade za zaštitu voda te spominjao poslovni 
partner, što uistinu ne bi komentirao, jer su to nekakve stvari koje su i u postupcima i kod nadležnih 
silnih inspekcija koje su nas obišle u zadnjih pola godine. Kazne koje ste spominjali do sada nismo 
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dobili te osobno vjerujem da kaznu nećemo dobiti. Tržišna inspekcija je bila i odradila svoj posao prije 
pola i više godine i da je nešto bilo vjerujem da bi već u međuvremenu došlo. Ne znam što više reći, 
napravili smo propust i to nije sporno. Krivo smo tumačili rješenje koje smo prekasno dobili. Rješenje 
nam je došlo krajem mjeseca siječnja, retrogradno ne znam kako bi primijenili, odradili smo to na način 
da smo u jednom mjesecu to sve obračunali na tekućim računima za vodu. Išli smo na to da isplatimo i 
kamate, baš iz razloga da izbjegnemo potencijalne nove štete sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po 
kojem potrošač ima pravo tražiti kamatu u slučaju krivog obračuna, računa i slično. Mislim da smo 
napravili dobar potez. Osobnu odgovornost prepuštam drugima, jer ja o tome ne mogu odlučivati. Bilo 
je pitanje, jesmo li sve isplatili i mogu reći da ne raspolažem s točnom brojkom, ali jedan broj korisnika 
koji je u međuvremenu promijenio adresu, brojilo ili nešto drugo, nije isplaćen i njih svakodnevno 
pokušavamo kontaktirati, šaljemo dopise i pokušavamo do njih doći. Iznos nije veliki, ali ih ima te 
možemo dodatno dostaviti podatak o kojem je iznosu riječ. Nadalje, dug prema Hrvatskim vodama, 
otvorili ste zanimljivo pitanje. Na računu su točno iskazane stavke naknada za zaštitu voda i naknada za 
korištenje voda te u trenutku, čim smo to fakturirali, mi to dugujemo Hrvatskim vodama i to vodimo na 
ovoj stavci u obvezama. To je nekakav ukupan dug, međutim saldo koji mi njima na mjesečnoj razini 
sravnjujemo i trebamo uplatiti odnosi se samo na ono što je naplaćeno, a ne ono što je fakturirano. U 
tom smislu je prošli tjedan bilo nekakve razlike od dvije tisuće i nešto kuna, što smo uplatili. Znači, imali 
smo saldo nulu."     
 
Vijećnik Ante Cvitković, HDZ, naveo je: "Ukoliko sam dobro razumio, neće se ići u zamjenu 
dotrajalih cjevovoda nego će se ići nekakvom drugom metodom, pa ako je moguće da to razjasnite." 
 
Stjepan Aščić, Uprava Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. odgovorio je: "Uspostavom zona u 
kojima se mjeri ulazni tlak, ulazna količina vode koja ulazi unutra i može se regulirati ulaz i izlaz. To je 
najveći segment tog projekta. U Slavonskom Brodu bi bilo 60 mjernih regulacijskih okana. Vi ste 
spomenuli cijevi i one će se mijenjati, ali ne na način da će se mijenjati pola cijevi na uslužnom 
području koje je 900 kilometara." 
 
Vijećnik Ante Cvitković, HDZ, dodao je: "Znači, ići će se u nekom doglednom razdoblju kombinirano 
u izmjenu cijevi?" 
 
Stjepan Aščić, Uprava Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. nastavio je: "Ja očekujem, ministar je 
najavio na svim zadnjim konferencijama koje organizira Ministarstvo i Hrvatske vode da će u 2018. 
godini biti otvorena posebna omotnica koja bi bila baš za takve projekte i na sreću mi imamo gotovu 
dokumentaciju. Znam da je ministar pričao o tome kao je potrebno uložiti dosta novaca u nove projekte 
i u tom smislu mi smo spremni. Kada se ta omotnica otvori i bude natječaj mi smo spremni aplicirati." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naznačio je: "Radi se o tome da bi ste Vi, s obzirom na 
stanje cjevovoda, smanjili tlak vode u određenim područjima u gradu Slavonskom Brodu dok 
eventualno ne bi došlo do zamjene dotrajalih vodovodnih cijevi. Radi se o ugradnji regulatora tlaka 
vode, ako sam to dobro shvatio, pa me zanima, na kojim mjestima bi bio reguliran tlak vode? Je li to pri 
domaćinstvu ili je to pri području grada Slavonskog Broda? Drugo, zanima me zašto se ne računa, kako 
smo čuli putem sredstava javnog priopćavanja da postroje europski fondovi, u svrhu poboljšanja 
rekonstrukcije i ostalog vodovodne mreže u Republici Hrvatskoj, a za što je, uvjetno rečeno, Europa 
ljuta te postoji li mogućnost aplikacije za sredstva Europske unije bilo o pitanju tih regulatora, ali i o 
pitanju zamjene dotrajale vodovodne mreže kako bi gubici bili manji?"    
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, istakla je: "Kratko bi se obratila svima u 
svezi odgovora da Vodovod u stvari nije odgovoran za štete koje su nastale 20. i 23. svibnja 2017. 
godine uzrokovane velikim kišama. Tražila bi pomoć da vidimo u stvari tko je odgovoran za te štete i 
tko građanima treba isplatiti odštetu, budući da je bila aplikacija na stranicama Grada Slavonskog Broda 
gdje su građani prijavljivali svoje štete? Navedeno pitam, jer smo dobili informaciju da su se isplate 
šteta već počele događati za područja u Zadru i Splitu koji se također doživjeli štete uzrokovane 
požarima ili poplavama, a Slavonski Brod još uvijek nema nikakve podatke. Osobno sam i članica 
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i nismo zasjedali, niti imali ikakve sastanke, 
pa ovim putem stvarno želim saznati u kojoj je to fazi i što se tu događa kako bi dobili nekakve 
informacije za građane."    
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Gradonačelnik je istakao kako slijedi: "Ovdje ne možemo tražiti čija je odgovornost, jer je palo toliko 
kiše u sat vremena da je odgovornost, možemo reći, gore negdje s neba. Kao i za Zadar i ostale 
gradove u Republici Hrvatskoj, a isto tako i u Europi i svijetu, vidite što se događa. Mi smo na vrijeme 
alarmirali, u dogovoru sa županom, župan je proglasio elementarnu nepogodu i tu je jasno gdje je 
krivnja. Elementarna nepogoda, poslali smo sve što smo trebali tamo poslati i nedavno ste imali 
informaciju u Ministarstvu da je za sve elementarne nepogode i štete u Republici Hrvatskoj za ovu 
godinu osigurano 20 milijuna kuna. Ja ću Vas samo podsjetiti da smo zadnji puta kada smo dobili neki 
11 milijuna imali nekih 40 do 50 milijuna kuna prijavljene štete u gradu Slavonskom Brodu. Od 
prijavljenih šteta, građana i ostalog ako nam Ministarstvo odobri i uplati nekakva sredstva, maksimum 
koji mogu uplatiti je nekih 24%, ne znam točno. To je ono što mogu iz sredstva Europskog socijalnog 
fonda. Mi smo tada dobili 11 milijuna, a to je bilo prije pet, šest ili koliko godina. Sada nismo dobili još 
ništa i ako Vlada odobri i kaže da Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji ide ne znam koliko, 
čim to dobijemo Povjerenstvo će zasjedati. Štete su popisane i onda će se isplaćivati te štete, ali ako ne 
dobijemo od Vlade neće se ništa isplaćivati. To je vrlo jasno, tko je kriv. Elementarna nepogoda. Nama 
je u sat vremena tada palo u ta dva, tri dana preko 70 litara u sat vremena. Ne na 24 sata. Nema te 
kanalizacije i nema tih kanala koji to mogu pokupiti u tako kratkom vremenu. Stoga, da se ne stekne 
dojam da je u ovom slučaju kriv Vodovod Slavonskog Broda, jer su potopljeni podrumi. Podrumi su 
potopljeni u cijelom gradu, i kod nas na Livadi, iako smo nešto viši, voda je bila u podrumu. Znači, 
čekamo Vladu da kaže, a ne vjerujem da su Zadar obradili i da su tamo već počeli dijeliti, jer 20 
milijuna kuna je za cijelu državu, a kada pogledate koja je šteta bila u Zadru nije dovoljno pokriti jedan 
objekt s tih 20 milijuna kuna." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Trgovačkog društava Vodovod d.o.o. za 2016. godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 25 nazočnih vijećnika, s 14 glasova "za" i 11 
glasova "protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
Trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. 

 
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 Petar Jelinić i Ivan Jušćak, Uprava Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 
  
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Stanislav Sorić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Trgovačkog društava Komunalac d.o.o. za 2016. godinu. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je kako slijedi: 
"Kada se radi o Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Klub vijećnika neće prihvatiti ovo Izvješće. 
Zašto neće prihvatiti, obrazložiti ću. Ovih dana smo svjedoci da je raspisan natječaj za direktora 
Komunalca, jednog, a do sada su bila dva direktora. Zanima me, kako sada može upravljati jedan, a 
već pet godina upravljaju dva direktora? Je li do sada jedan bio višak ili se obim poslova smanjio te 
nema više potrebe za dva direktora? Nadalje, u ovom Izvješću kojeg je revidirala tvrtka PWC, 
PriceWaterhouseCoopers, ista ona koja je Todorića, odnosno Agrokor revidirala, a koji je čisti, ako je 
ona plaćena, a plaćena je, zna se i od koga, od tvrtke koja je naručila reviziju i nema ništa. Naime, ona 
kaže da je Uprava dostavila podatke i oni su to provjerili te kaže ovako: 'Na temelju poznavanja i 
razumijevanja poslovanja Društva Komunalac i njegovog okruženja stečenog u okviru revizije, od nas 
se zahtijeva da izvijestimo ukoliko zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz u Izvješću 
poslovodstva. U tom smislu mi nemamo ništa za izvijestiti.' To je cijeli zaključak koji je jedna ugledna, 
tako kažu, revizorska kuća dostavila nama vijećnicima i Upravi Komunalca. Mi nemamo ništa za 
izvijestiti da je nešto bilo 'trt-mrt' ili ne znam niti ja kako, za razliku od primjerice Vodovoda gdje kažu 
da je mišljenje s rezervom. Sada, kada gledamo ovo Izvješće koje je potpisalo i ovdje piše 
'poslovodstvo', ne znam postoji li poslovodstvo firme te postoji li ono formalno i službeno? Izvješće 
poslovodstva za 2016. godinu. Što je poslovodstvo? Tko su članovi poslovodstva? Znam od koga je to 
potpisano, ali molim da možda u buduće upotrijebimo drugi izraz. Stoga, poslovodstvo za 2016. godinu 
kaže da je u 2016. godini ostvarena neto dobit Društva u iznosu od 672.416,00 kuna, a za usporedbu, 
u 2015. godini dobit je iznosila 2,6 milijuna kuna. Dakle, smanjenje dobiti je četiri puta manje nego u 
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2015. godini. Ima objašnjenje zašto je tome tako, ali zapravo ove komunalne tvrtke trebaju poslovati 
na relativno pozitivnoj nuli kako bi građani imali dovoljno sredstava da to plate i kako bi se održavao 
komunalni red u Slavonskom Brodu. No, kada gledamo dalje, ukupni prihod Društva u 2016. godini je 
28,8 milijuna kuna, a u 2015. godini je bio 29,2 milijuna kuna ili za 7% veći. Kada promatramo tako 
redom ove stavke one zapravo ukazuju na to da se radi o demografskom osiromašenju Slavonskog 
Broda. Dakle, o padu broja stanovnika, a onda i o padu komunalnih usluga i naplate komunalnih 
usluga, osim u jednoj stavci, a to su grobarske usluge gdje imamo povećanje. Naravno, zbog 
povećanog mortaliteta, odnosno broja stanovnika, poglavito starijeg i tako dalje. To je ono što me, nije 
za to kriv Komunalac, ali mi je vrlo zanimljiva ta činjenica. Nadalje, ima i drugih stavki, ne samo za koje 
Komunalac nije kriv, nego bih pitao 'poslovodstvo' ili ovdje nazočnog direktora ili već kako se zove u 
svezi povećanih materijalnih troškova za edukaciju, stručno obrazovanje kadrova Komunalca sa 
37.000,00 kuna na 54.000,00 kuna, odnosno za 50%. Drugo, intelektualne usluge, a znamo dobro što 
su intelektualne usluge i kako se s njima može lijepo, neću reći da me netko ne bi optužio da ja 
razmišljam, ne znam s kaznenom odgovornošću i tako dalje… Dakle, intelektualne usluge sa 164.000,00 
kuna na 200.000,00 kuna ili povećanje za skoro 30%. To su ovi posebni poslovni rashodi, a u 
materijalnim troškovima kaže se ovako: Sitni inventar, povećanje, HTZ oprema, auto gume s 
351.000,00 kuna na 466.000,00 kuna ili povećanje od 30%. Voda za piće, čišćenje i drugo, povećanje 
je čak 20% u Komunalcu. Usluge komunikacije povećanje je 20%. Ostalo je povećanje za 30%. Piše 
'ostalo'. Zbog svega toga, a ne zbog toga što je odnos dobiti iz 2016. godine manji četiri puta, 400%, u 
odnosu na 2015. godinu i zbog postojanja ove, da kažem, latentne 'dvodirektorske' funkcije u svim 
tvrtkama koja je zapravo politički dogovor, a ne potreba, po meni, a ja kao vijećnik imam pravo na 
svoje mišljenje, ovo Izvješće Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. ne možemo prihvatiti." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, u ime Kluba vijećnika SDP-a, podržati će 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društava Komunalac d.o.o. za 2016. godinu. 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "Zbog prevelikog broja i obimnosti 
materijala nisam u potpunosti uspjela iščitati sve vezano za Trgovačko društvo Komunalac, osim možda 
nekih stavki koje me zanimaju, a što smo prema govoru vijećnika ranije vidjeli da je Komunalac u biti 
slabije poslovao nego u godinama prije toga. Naime, zanima, koliko ste novozaposlenih osoba primili u 
2016.  godini? Također, ovo što ste govorili vezano za dvočlanu Upravu Društva, o tome odlučuje 
Skupština Društva, a svi znamo tko čini Skupštinu. To je gradonačelnik koji imenuje direktore, tako da 
sami direktori nisu odgovorni što su imenovani, nego to čini Skupština Društva. On imenuje direktore. 
Mi ćemo svakako podržati Vaše Izvješće, ali molim odgovor na pitanje, koliko i je li bilo potrebe za 
novozaposlenima te koliko ih je ukupno zaposleno u 2016. godini?"     
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naveo je: "Gospodine direktore, jedno pitanje. Naime, 
postojala je, a i osobno sam je jednom koristio, mogućnost kontejnera za odvoz krupnog kućnog 
otpada i ostalog, onoga što nije moglo ići u kantu, jednom godišnje u Komunalcu. Navodno, nisam 
pitao, jer da sam dobio bi odgovor, ali sada pred Gradskim vijećem ovdje Vas pitam, postoji li 
mogućnost da se takav kontejner, veliki kontejner, kada netko seli, bilo što radi s kućom, stanom, ruši i 
tako dalje, dobije kako bi krupni otpad mogao biti odvezen? Prije je postojala mogućnost i osobno sam 
to koristio jednom, ali postoji li sada ta mogućnost? Naime, prema nekim glasinama ta je mogućnost 
ukinuta, pa Vas molim da nam ovdje o tome kažete."   
 
Vijećnik Josip Samardžić, HDZ, istakao je: "Pitanje je u smislu forme. Naime, u prošlim izvješćima 
ovog Trgovačkog društva dobivali smo podatke po radnim jedinicama što u ovom Izvješću nema, a bilo 
bi dobro pratiti podatke upravo po radnim jedinicama, Higijena, Gradsko groblje i ostale. Stoga, pitanje 
i sugestija da se možda u idućim izvješćima održi ona forma koja je u izvješćima bila."   
 
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, naznačio je: "Dobili smo Izvješće Komunalca i moram se tu složiti s 
gospodinom Grubišićem da su ova revizorska izvješća takva kakva jesu, a i sinoć je bio sudac 
Trgovačkog suda i rekao kako su obična sva revizorska izvješća smeće budući da rade privatne firme 
koje su plaćene od tih kojima ih daju, pa su onda izvješća u skladu s tim. Stoga je ipak meritornija 
Porezna uprava koja bi nam mogla dati nekakve rezultate, ali kako god da je, to je izvješće sastavni dio 
ovoga kompletnog Izvješća Trgovačkog društva, pa ćemo ga uobziriti. Naime, oni samo trebaju reći 
radi li Uprava sukladno zakonu, a vidimo da nemamo niti jednu brojku ovdje, pa je uopće teško  
raspravljati o tome je li ovdje nešto pozitivno ili negativno. Ono što me zanima, ne bi ulazio u meritum 
ove priče o neto dobiti Društva, međutim 'zaškakljale' su me neke brojke ukupnog potraživanja Društva 
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od 3 milijuna i tako dalje, dugoročne, kratkoročne obveze, pa ako bi nam mogao direktori, mislim da su 
oba tu, ukratko reći, zašto su ta potraživanja Društva toliko velika? Što je problem u toj naplati? 
Pretpostavljam da je to većim dijelom prema građanima, ali možda i griješim. Stoga, što se poduzelo? 
Vjerojatno se šalju kazne i ostalo, ali zašto ta naplata nije izvršena? Je li to stvarno mortalitet ili je to 
nešto drugo?"     
 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, kao vijećnik, SDP, naveo je: "U pojedinačnoj 
raspravi se želim osvrnuti na jednu tezu, ne repliciram nikome, ali građana radi koji nas slušaju, osobno 
kao vijećnik imam stav da dvočlane uprave, apriori, ne znače nešto negativno i ne znače financijsko 
opterećenje i dodatni trošak za trgovačko društvo. Vratio bi vas u godine unazad, u naša trgovačka 
društva, gdje su pojedina društva znali voditi direktor, a i iza njega sjediti financijski i tehnički direktor. 
Dakle, ako ćemo zbrojiti bruto plaće, to prelazi okvire jedne dvočlane uprave i zato kao vijećnik mislim 
da, apriori, kada kažemo dvočlana uprava ne neki način sarkastično, to ne stoji. Ovdje bi dao i primjer 
Uprave Brod-plina gdje svi znamo da je gospodin Vidaković godinama bio financijski stručnjak u firmi, a 
poslije je imenovan gospodin Bukvić koji je više član Uprave menadžerskog tipa i to je sve spojeno u 
dvočlanu Upravu. Stoga, gdje god imamo dvočlanu upravu više nemamo financijskih i tehničkih 
direktora. Isto tako smatram da dvočlana uprava u trgovačkim društvima s 200 zaposlenih nisu puno te 
ću ovdje povući paralelu s recimo trgovačkim društvima na razini Županije gdje imamo jednog direktora 
na nula zaposlenih, tako da po toj računici dva možda i nisu puno u trgovačkim društvima Slavonskog 
Broda. Stoga, samo sam se htio osvrnuti na taj dio rasprave u svom osobnom izlaganju."  
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, dodao je: "Država Belgija je bila bez Vlade 14 mjeseci i 
odlično je funkcionirala bez nje i ministara, čak je bila i naprednija nego li s Vladom države Belgije koja 
se sastoji od Flamanske i Valonske kao i ovdje što imaju dvije struje u tome. Ima i jedna druga izreka 
koja kaže da su čovjek i magare pametniji od samog čovjeka, pa kako god hoćete." 
 
Petar Jelinić, Uprava Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. odgovorio je kako slijedi: "Na dio 
pitanja ću odgovoriti ja, a na dio kolega. Odgovoriti ću odmah na posljednje pitanje uvaženom vijećniku 
Grubišiću da kontejner možete dobiti za Vaše potrebe u svako doba, bez obzira što mi pored toga 
imamo dva puta godišnje kampanju odvoza krupnog otpada što recimo Zagreb nema niti jednom, nego 
ima svake druge godine i onda to rade privatne tvrtke i naplaćuju građanima. Probati ćemo ići redom 
kako su pitanja postavljena. Pitanje u svezi dva direktora, ne znam mogu li dati odgovor i preskočio bih 
ga. Sada je priča iza nas i idemo dalje. Sljedeće pitanje je bilo revizorsko izvješće na koje ste stavili 
određene prigovore. Revizorska izvješća imaju svoj standard i nije točno da se iz njega ne vidi, jer 
odmah na početku vidite da se koristi izraz 'fer' i taj izraz je standardiziran. Znači da je sve čisto i 
uredno prikazano, svi elementi u Izvješću su provjereni i Revizija ja dala pozitivno mišljenje. Ovo da 
nemaju što posebno istaknuti i da nemaju što iskazati, to je kao plus. Termin 'poslovodstvo' moram 
priznati da se i meni baš ne dopada, ali revizorske kuće upravo koriste taj termin. Mi smo prije tri 
godine kada se PriceWaterhouseCoopers prvi puta pojavio kao revizorska kuća za potrebe vlasnika 
koristili termin 'uprava' na što su oni rekli  da je 'poslovodstvo' bez obzira je li jedan, dva ili tri direktora. 
Sljedeće pitanje je bila kategorija dobiti i htio bi reći da je dobit u tvrtkama pravnog ustroja kao što je 
Komunalac nešto o čemu uopće ne treba raspravljati, jer ako je ona previsoka onda se postavlja pitanje 
sa suprotnim ciljevima, jesu li usluge preskupe, ostvaruje li te na račun građana ekstra prihod i tako 
dalje. Stoga, kada pogledate ciljeve i misiju Komunalca vidjeti ćete da je u ciljevima dobit minorna i da 
je osnovni cilj zadovoljstvo kupaca usluga, odnosno zadovoljstvo građana. Točno je da je dobit znatno 
manja u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu i ona je jedan matematičko-računovodstveni izračun 
svega onoga što ste radili, što ste prihodovali, što ste potrošili, što ste investirali i što je knjigovođa na 
zakonit način zabilježio. Dobit narednih godina u tvrtkama tipa Komunalca neće biti ostvarivana, jer je 
zakonodavac upravo to rekao u svojoj Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na 
snagu 25. svibnja ove godine s rokom primjene 1. studenoga ove godine i šest mjeseci prilagodbe. Mi 
smo jedan od tri ili četiri grada u Republici Hrvatskoj koji je napravio sve pripremne radnje i spremno 
očekujemo izradu novog cjenika odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada. Nadalje, na 
manju dobit su utjecali s jedne strane i prihodi koje je Komunalac u svojim poslovnim planovima, u 
prošloj godini, planirao vezano za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sada drži azbest. Naime, 31. 
srpnja 2016. godine Ministarstvo zaštite okoliša je preko svoje produžene ruke, Fonda za zaštitu 
okoliša, prekinuo ugovore sa svim tvrtkama koje su imale kazete za odlaganje građevinskog otpada te 
propisalo da sve jedinice lokalne samouprave moraju imati, sukladno broju kućanstva, odnosno broju 
stanovnika, određeni broj reciklažnih dvorišta. Grad Slavonski Brod je jedan od prvih gradova koji je 
uspio uz financiranje Fonda za zaštitu okoliša polučiti dva reciklažna dvorišta čije lokacije vjerojatno 
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znate i ne moram ih ovdje ponavljati, i predao ih Komunalcu. Reciklažna dvorišta su namijenjena za 
građane koji mogu u reciklažno dvorište odložiti sve vrste otpada besplatno. Komunalac, naravno, iz 
mjeseca u mjesec ima tu troškove te će budući troškovi reciklažnih dvorišta biti, na žalost, ugrađeni u 
cijenu odvoza komunalnog otpada koju će platiti građani i pravne osobe. Sukladno tome, Komunalac je 
s Gradom Slavonskim Brodom formirao jedan stručni tim koji će prići izradi tog cjenika. Usput rečeno 
pripremili smo se za taj projekt za koji se malo gradova pripremilo. Naime, nedavno smo bili u situaciji 
da su nas zvali iz planetarno brendiranoga grada Dubrovnika i tražili našu pomoć glede čipiranja vozila i 
posuda za novi način obračuna cijene odvoza otpada. Također i iz grada Samobora koji je isto jedan 
brend po fašniku i kremšnitama, što nam je jedno priznanje. Povećanje na povećanje troškova je 
utjecalo i uređenje naše deponije na koju deponiramo otpad i vjerojatno znate da s 31. prosincem 
2018. godine prestaju s radom sve neusklađene deponije i prelazi se na sustav centara gospodarenja 
otpadom, a svi znamo što je to. Naime, Brodsko-posavska županija, odnosno njezin veći dio, s većim 
dijelom Požeško-slavonske županije i većim dijelom Sisačko-moslavačke županije voziti će u Centar za 
gospodarenje otpadom Šagulje. Ne pratim kako teče izgradnja tih Šagulja, ali znamo da se ozbiljno 
kasni te smo se sukladno tome pripremili i za deponiranje otpada iz grada Slavonskog Broda koji po 
sadašnjim gabaritima proizvede negdje oko 13.000 tona miješanog komunalnog otpada što je nekada 
bilo preko 30 i 40. Kontirano smanjenje dovelo nas je u jednu komfornu situaciju, jer smo u deponiju 
uložili tako da je grad Slavonski Brod prema našim izračunima miran otprilike još najmanje dvije i po 
godine. Pretpostavimo da će Centar za gospodarenje otpadom u tom vremenu proraditi, ali ne bi bio 
prorok. Mnogi gradovi koji nisu imali viziju kako i što napraviti s deponijem došli su u jednu nezavidnu 
situaciju. Primjerice grad Rijeka i jedan malo spominjani Samobor koji vozi u Davor te godišnje 
deponira 6.500 tona miješanog komunalnog otpada po cijeni od 332,00 kune plus PDV, pa izračunajmo 
tko će to platiti. Grad Rijeka je nekoliko godina vozio otpad na odlagališta u Križevcima, Bjelovaru i 
Koprivnici i što se dogodilo? Oni nisu imali viziju što će biti s Centrom za gospodarenja otpadom 
Marišćina. Pretpostavili su da će to proraditi na vrijeme, što nije, nisu ishodili potrebne dozvole i nisu 
imali mogućnost deponirati otpad na vlastitoj deponiji i morali su plaćati odvoz otpada u gradove koje 
sam nabrojao. U sličnoj situaciji je i grad Dubrovnik, nisam provjeravao u zadnje vrijeme, pa govorim s 
ogradom, koji je vozio otpad u Gunju. Stoga, mi smo u jednoj boljoj situaciji, ali je to sve utjecalo na 
troškove, a s druge strane izostali su neki prihodi od građevinskog otpada, na što se nije moglo 
utjecati. Mnogi drugi gradovi su bili u istoj situaciji. Sljedeće pitanje je bilo u svezi intelektualnih usluga. 
One se odnose na reviziju te na određene dozvole i projekte iz područja zaštite okoliša. Kada je nešto 
sa 146.000,00 kuna povećano na 200.000,00 kuna i kada to indeksirate postotak bude ovako, da malo 
gledate. Matematika da, ali kada pogledate apsolutne brojke vidite da to i nije nekakvo povećanje. 
Nadalje, u svezi povećanja troškova vode, Komunalac pere ulice, ali nećemo prati naš grad savskom 
vodom za što zapravo i ne postoji mogućnost pranja. Onaj vodotoranj koji imate kod maloga gradskog 
kupališta je krajem devedesetih godina, neću reći konzerviran, ali prekinut je dotok i mogućnost 
crpljenja vode iz Save te tu nije mogao ništa niti Komunalac, niti Grad. Troškovi zaštitne odjeće su 
također povećani, jer ako povećate broj radnika onda morate imati i odjeću u koju ulazi ljetna i zimska. 
Nadalje je bilo pitanje novozaposlenih na što ću dati precizan podatak. Imali smo povećanje od devet 
djelatnika i svi imaju ugovore o radu na određeno vrijeme. Nisu dobili ugovor na neodređeno vrijeme, 
što je sve provjerljivo. Zapošljavanje, koliko znam, u makroekonomiji je uvijek pozitivan trend, još ako 
mu dajete redovito plaću, a negativan trend je otpuštanje radnika. Sljedeće pitanje je bilo izvješće po 
radnim jedinicama koje je interne naravi i koje ne interesira reviziju. Naime, revizorske kuće gledaju 
tvrtku u cjelini i kao jedinstveni ustroj, ali ga možemo i dostaviti ćemo ga svim vijećnicima."        
 
Ivan Jušćak, Uprava Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. dodao je: "Mislim da je kolega 
iscrpio sva pitanja, odnosno dao sve odgovore, a ono što je možda interesantno reći, a vezano je za 
odlaganje azbesta i prihode je da smo 2014. godine kada smo krenuli i aktivirali kazetu za građevinski 
otpad koji sadrži azbest prihodovali oko 173.000,00 kuna. U 2015. godini je taj razmak i prihodi su 3,4 
milijuna kuna, a u 2016, do 1. kolovoza kada je Fond prestao sufinancirati odlaganje s 1,10 kuna/kg, 
ostvarili smo prihod od 1,9 milijuna kuna. To se naravno moralo odraziti i na rashode. Na rashode se 
također odrazila i nabavka novih strojeva, jer svaki novi stroj nosi leasing otplatu, amortizaciju kao 
računovodstvenu veličinu i kategoriju, ali mislim da je kolega na to pitanje već odgovorio. Stanje prema 
dobavljačima, možda nije vezano uz Izvješće za 2016. godinu, ali trend obveza prema dobavljačima 
ima silaznu putanju. Naime, to ne može nikada biti na nuli, ali mi težimo da bude ispod milijun kuna. 
Nekidan je bio oko 500,000,00 kuna, ovisno o ulaznim i izlaznim fakturama."    
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, istakao je: "Gospodine direktore, i drugi direktore, hvala 
vam lijepo, ali prije svega gospodine Jeliniću, budući da se i znamo osobno, hvala Vam na ovom 
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iscrpnom obrazloženju. Ja, da sam znao da ste Vi ovako dobro informirani, govorim ovo bez ironije, ja 
bih lobirao na svim mogućim instancama koje znam da Vas postave za ministra, jer ste puno bolje 
elaborirali mnoge stvari, od Rijeke, Dubrovnika i ostalog što ste rekli i zaista ste dobro upućeni u ovu 
materija kojom se dijelom Komunalac bavi. Osvrnuli ste se i na ono na što sam prigovorio o 30% 
povećanja nekih troškova i to je matematički zapravo tako. Naravno, ako se radi o 200.000,00 kuna u 
nekom ukupnom iznosu prihoda ili rashoda to nije puno, ali kada se pribroje sve ove manje stavke po 
50, 60 i tako dalje, onda se ipak dolazi do nekakvog značajnog novčanog iznosa. Stoga, ako je za 
azbest razlog da se od države više ne dobije 3,1 milijuna kuna koliko je bilo 2015. godine, a sada je 
2016. godine dobiveno samo 1,9 milijuna kuna, razlika je 1,5 milijuna kuna, ako sam dobro shvatio, 
onda se može naći razlog da je smanjeno. Ono što sam rekao, da je tendencija i da je razvidno iz ovih 
rezultata, kako ovdje objašnjavate klesarske i grobljanske usluge, može se zapravo reći kako je grad 
Slavonski Brod, što sam i naveo, zaista u jednoj demografskoj defanzivi, a novi popis stanovnika 2021. 
godine pokazati će koliki smo zapravo izgubili broj stanovnika od 2001. godine. Biti će, čini mi se, i više 
od dvocifrene brojke, u tisućama."  
 
Vijećnik Josip Samardžić, HDZ, naveo je sljedeće: "Samo da podsjetim na pitanje o izvještaju po 
radnim jedinicama, jer koliko se sjećam u planu je tako, a i struktura Društva je po radnim jedinicama, 
pa ukoliko je moguće dobiti izvještaj po radnim jedinicama."  
 
Petar Jelinić, Uprava Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. odgovorio je: "Odgovorili smo na to 
pitanje. Radne jedinice u Komunalcu nisu koncipirane kao prihodovni centri i zasebno. To su radne 
jedinice u organizacijskom smislu zbog heterogenosti djelatnosti i sasvim različitih djelatnosti u 
Komunalcu."  
 
Vijećnica Adela Kovačević, HDZ, naznačila je: "Naveli ste da građani mogu doći u reciklažna 
dvorišta i deponiju i odložiti otpad te da je to potpuno besplatno. Stoga, postoji li mjesečno ograničenje 
količine tog otpada i smeća koji se može odložiti?" 
 
Petar Jelinić, Uprava Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. odgovorio je: "Građani tijekom 
godine mogu besplatno dovesti različite vrste otpada do pet tona odnosno do pet kubika."  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Trgovačkog društava Komunalac d.o.o. za 2016. 
godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 24 nazočna vijećnika, sa 16 glasova "za" i 8 
glasova "protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
Trgovačko društvo RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA d.o.o. 
 
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 Dejan Vuksanović, direktor Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda  d.o.o. 
  
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Davor Gruber, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatiti će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda d.o.o. za 2016. godinu. 
 
Vijećnica Lidija Blažević, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Klub vijećnika 
razmotrio je ovo Izvješće i nećemo ga prihvatiti. Naime, na nekoliko mjesta u samom Izvješću navodi 
se kako Ministarstvo u 2016. godini nije raspisalo niti približan broj natječaja koliko je planirano. 
Međutim, što to znači? Ukoliko nema natječaja da nema i razvoja i on staje? S druge strane 
zaboravljamo na činjenicu da natječaj raspisuju i norveški fondovi, primjerice Grad Kutina je prošle 
godine povukao sredstva za projekt usmjeren na mlade poduzetniku, a na popisu naših projekata, 
odnosno projekata Razvojne agencije nisam pronašla niti jedan projekt prijavljen na norveške fondove, 
pa molim da me se ispravi ukoliko sam pogriješila. Osim norveških fondova tu su i programi Europske 
unije, a jedan od njih je Obzor 2020. koji pokriva široki spektar područja. Znači, natječaja je bilo, ali 
kada pogledamo da je Razvojna agencija imala samo troje zaposlenih, zapravo, ovo su i solidni 



 32 

rezultati, jer i sama znam koliko je vremena potrebno za kvalitetnu pripremu projekta. Stoga čestitam 
na projektima koji su odobreni i iskreno se nadamo da će barem dio, ako ne i svi projekti koji su na 
rezervnim listama ipak u konačnici biti odobreni. Međutim, glasovati ćemo protiv iz razloga što 
smatramo da Razvojna agencija može i mora postizati bolje rezultate, a da bi zaista mogla i biti jedan 
od nositelja gospodarskog i sveukupnog razvoja našega grada smatramo da je ipak potrebno pojačati 
je sa stručnim i kompetentnim ljudima, a onda se nadamo da će se to i značajnije osjetiti na razvoju 
našeg cjelokupnoga grada."  
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naveo je: "Klub vijećnika prihvatiti će 
Izvješće Razvojne agencije s napomenom da bi bilo lijepo da i naši pomoćnici ministara i svi ostali koji 
su gore mogu doprinijeti ovome, a proizašli su iz sličnih razvojnih agencija, a ne da možda nekada 
stopiraju te projekte, nego da ih provuku gore kroz 'mala vrata' tako da i grad Slavonski Brod dobije 
nešto svoje. Definitivno se mogu složiti s kolegicom iz HDZ-a koja je rekla da je malo zaposlenih. Već 
smo odavno rekli kako bi Poduzetnički inkubator trebao ući u sastav Razvojne agencije, a također bi 
bilo lijepo da CTR i svi ostali stvore jednu globalnu razvojnu agenciju Brodsko-posavske županije i 
Grada Slavonskog Broda, a ne da se međusobno nadmeću, pa onda 'tko je bliže vatri taj se ugrije'. 
Nekada će dobiti CTR, nekada će dobiti Razvojna agencije Grada Slavonskog Broda, a zašto ne bi dobili 
i jedni i drugi i to je taj problem. Neki drugi gradovi kao Osijek i slični otišli su korak dalje, pa su i u 
Bruxellesu otvorili svoje urede i na licu mjesta lobiraju i izvlače novac iz fondova Europske unije. Na 
žalost, mi još nismo došli do te razine, ali možda na prijedlog kolegica iz HDZ-a ne bi bilo loše da se 
tako nešto i napravi, jer trenutno imaju veću polugu moći nego što je imamo mi iz SDP-a, pa pokušajte 
to pogurati preko saborskih zastupnika."   
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, naznačila je: "U izvješću Razvojne 
agencije između ostalog piše da je njezina misija osigurati svakodnevnu dvosmjernu komunikaciju 
između utemeljitelja i korisnika usluga povezujući domaću i inozemnu stručnu javnost kako bi se 
koordinirale aktivnosti koje imaju za cilj osigurati kvalitetan razvoj projekata kroz stručnu potporu 
Agencije, a u korist grada Slavonskog Broda i njegovih stanovnika. Nato bi dodala da će do kraja ove 
godine, za jedinice lokalne samouprave, biti natječaji za energetsku obnovu javnih zgrada, sanaciju 
odlagališta, odnosno izgradnju sortirnica, kampanje vezane za zbrinjavanje otpada i naravno 
prekograničnu suradnju sa susjednim zemljama. Trenutna situacija vezana za čisti zrak je nama goruća 
i velika tema u našem gradu, pa bi postavila pitanje, planiraju li se pokrenuti projekti na bilo kojem 
području djelovanja, primjerice turizma, kulture, sporta i tako dalje sa susjednom nam Bosnom i 
Hercegovinom koji bi bitno utjecali na dobrosusjedske odnose? Ti projekti međusobne suradnje i dobre 
volje mogli bi biti od velikog značaja za stanovnike Slavonskog Broda, a koji bi ujedno vodili prema 
rješavanju i pozitivizmu ovog našega gorućeg problema, zagađenja zraka od strane bosanskobrodske 
Rafinerije."   
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je sljedeće: "Razvojne agencija Grada 
Slavonskog Broda u protekloj 2016. godini ostvarila je pozitivan financijski rezultat, a pri tome je 
uspješno realizirala niz programa i projekata te radila na pripremi provedbe ITU mehanizma i 
kandidiranju poduzetničkih projekata za Poduzetnički impuls pri čemu je za 12 poduzetničkih projekata 
odobreno sufinanciranje. Zaposlenici gradske Razvojne agencije za to zaslužuju pohvalu. S druge strane 
iz ovog Izvješća vidljivo je da gradska Razvojna agencija ima samo tri stalna zaposlenika, što su 
napomenuli i ostali vijećnici te da se to uvelike odražava na rezultate rada u usporedbi s nekim drugim 
razvojnim agencijama. Samo za usporedbu županijska razvojna agencija CTR ima 16 zaposlenih i četiri 
odjela, odnosno CTR ima više odjela nego što gradska Razvojna agencija ima stalno zaposlenih. 
Zadarska razvojna agencija koja je zajednička za Grad Zadar i Zadarsku županiju ima 15 stalno 
zaposlenih i još 10 zaposlenih na određeno. Direktor gradske Razvojne agencije u jednom od svojih 
prijašnjih izvješća već je upozoravao na taj veliki problem, ali gradska vlast se na to oglušila, iako je to 
zapravo bio poziv u pomoć. Budući da to iz ovog Izvješća nije moguće iščitati postavila bih pitanje 
direktoru Razvojne agencije, ima li u gradskoj Razvojnoj agenciji zaposlenih na određeno i koliko ih 
ima, ako ih ima? Nadalje, iz narativnog Izvješća o radu vidljivi su postignuti rezultati rada, ali su opisi 
projekata prekratki da bi se na osnovu njih mogla steći slika što oni zapravo predstavljaju. Ovom 
Izvješću nedostaje nekoliko važnih informacija, pa molim direktora Razvojne agencije da nam odgovori 
na naša pitanja. Prvo, zašto u Izvješću nije naveden popis poduzetnika kojima je odobreno 
sufinanciranje projekata iz Poduzetničkog impulsa i zašto nisu navedeni odobreni iznosi? Zašto nemamo 
informaciju o tome hoće li ti projekti rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta ili očuvanjem 
postojećih? Drugo, zašto u ovom Izvješću, kao ni u prethodnima, nema niti riječi o ranije kandidiranim 
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projektima i o razlozima zašto ti projekti nisu prošli na natječajima na kojima su kandidirani? Naime, 
podsjetila bih vas na četiri velika projekta: Poduzetnički inkubator, Centar kompetencija za obnovljive 
izvore energije sa specijalizacijom za biomasu, Hotel u Tvrđavi Brod te Projekt hortikulturnog uređenja 
Tvrđave Brod s rekonstrukcijom Hornwerka. Mi gradski vijećnici želimo i moramo znati zašto ti projekti 
nisu prošli na natječajima,  a išli su na natječaje? Treće, svi si pripisuju zasluge za provedbu ITU 
mehanizma, ali ja bih vas pitala zašto nitko ne spominje zasluge splitske tvrtke Urbanex koja je pisala 
Strategiju razvoja brodskog urbanog područja? Četvrto, u ovom Izvješću niti jednom riječju se ne 
spominje početak provedbe 'Projekta Slavonija'. Srećom na web stranici Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije mogu se pročitati podaci za razdoblje od kraja mjeseca listopada 
prošle godine, pa do kraja mjeseca rujna ove godine. Iz tih podataka vidljivo je da Grad Slavonski Brod, 
osim milijun kuna za rekonstrukciju Štamparove ulice iz Projekta Slavonija, nije povukao niti jedne 
kune, ako ne računamo transferirana sredstva za provedbu ITU mehanizma. U istom tom periodu Grad 
Osijek je povukao oko 54 milijuna kuna. Nadalje, u uvodu ovog Izvješća nema niti riječi o tome što je 
po Zakonu o regionalnom razvoju glavna zadaća lokalnih razvojnih agencija. Možete li nam to objasniti? 
Direktor gradske Razvojne agencije već punih pet godina, zajedno s gradonačelnikom, ignorira 
postojanje Strategije gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda, a u istom tom razdoblju Gradskom 
vijeću niti jednom nije podneseno izvješće o provedbi ove Strategije koja je još uvijek na snazi. 
Postavljam pitanje direktoru Razvojne agencije, zašto se ova Strategija nije provodila i zašto nikad niste 
podnijeli izvješće o njenoj provedbi, iako ste to po Odluci Gradskog vijeća bili dužni učiniti jednom 
godišnje? Stoga, zbog neprovođenja Strategije gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda kolegica i 
ja, na žalost, ne možemo podržati Vaše Izvješće o radu. Posebno je zabrinjavajuće što na ključnim 
natječajima poput onog za centre kompetencija i poduzetničke inkubatore Grad Slavonski Brod niže 
neuspjehe, a neuspjeh u povlačenju sredstava iz 'Projekta Slavonija' znak je da nešto pod hitno treba 
poduzeti. Smatramo da problem nije u zaposlenicima Razvojne agencije nego u njihovom broju, što 
sam već ranije navela, kao i u uvjetima rada, nedostatku novca i političke podrške, što je najbitnije. 
Budući da sam već nekoliko puta čula od strane gradonačelnika i njegovih vijećnika kako je teško i 
navode kako je Ministarstvo krivo što im sredstva nisu odobrena, pa bi dala jedan dobronamjeran 
prijedlog, možda za ubuduće. Naime, predlažem da se povedemo za osječkom razvojnom agencijom, 
kao i zadarskom, gdje su se objedinile gradska i županijska razvojna agencija, pa onda neće biti 
potrebe govoriti: 'Ovo su moji, a ovo su vaši', nego da zajedničkim snagama povećamo broj zaposlenih, 
dobijemo zajedničku političku podršku vladajućih i da nekako u cilju boljeg standarda grada i 
gospodarskog napretka krenemo u osnivanje jedne zajedničke razvojne agencije. Tako bi se uvelike 
pomoglo Razvojnoj agenciji Grada Slavonskog Broda, bili bi uspješniji, imali veću strukturu zaposlenika, 
mogli bi raditi na više projekata i samim tim bi postizali i veće rezultate."     
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, SDP, navela je kako slijedi: "Nadovezati ću se na moje prethodnike, 
ali ću prvenstveno pohvaliti Razvojnu agenciju Grada Slavonskog Broda s kojom izvrsno surađujem i 
zaista njih troje, uz pomoć nekada nekoga izvana, odrađuju 'lavovski' posao što je nevjerojatno da 
zaista mogu odrađivati, s takvim malim kapacitetom, toliko puno stvari i puno projekata. Nije istina da 
se projekti ne prijavljuju. Projekti se prijavljuju, ali se onda stopiraju u Zagrebu i to na svim razinama, 
od prekogranične suradnje, obrazovanja, visokog obrazovanja, kulture, turizma i tako dalje, ali to je 
jedna druga priča koju treba rješavati na jednoj višoj razini. Pitanje za direktora je, kada će se krenuti s 
ITU mehanizmom, odnosno kada će projekti koji su predloženi biti financirani, budući da je jedan od 
projekata i projekt u kojem Fakultet sudjeluje kao partner?"  
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Ja moram sada priznati, gradonačelnik sam 13 godina i bez obzira na 
sve opstrukcije borim se koliko je to moguće, ali ovakvih stvari koje sam danas čuo na ovoj sjednici 
stvarno moram priznati da sam iznenađen. Imam osjećaj da pojedini vijećnici žive u nekom sasvim 
drugom svijetu, u nekoj sasvim drugoj državi, da ne znaju što je u biti u ovoj državi. Evo, ja ću ukratko 
reći. Prvo, norveški projekti, da sam znao da ćete mi to reći donio bi Vam sada dopis koji smo uputili 
izravno Veleposlanstvu Norveške i Kraljevini Norveškoj vezano uz recimo samo jedan projekt, a to je 
naša Osnovna škola Milan Amruš koju smo mi projektirali, platili projekt, imamo građevinsku dozvolu, 
imamo zemljište i sve, a Norveška darovnica još uvijek nije otvorena i još uvijek naše Ministarstvo 
'razglaba' što bi gdje bi i kako bi. Prošle godine, u mjesecu listopadu, sada je punih godinu dana, 
rečeno nam je od našeg pomoćnika ministra da to može proći u Norveškoj darovnici, a sada nam se 
govori da ta Norveška darovnica gdje je osigurano deset puta više sredstava, sada negdje 105 do 110 
milijuna EUR-a stoji i čeka da ljudi odluče što će. Toliko o Norveškoj darovnici. Projekt ne možemo sami 
kandidirati prema Kraljevini Norveškoj, to obmanjujete građane grada Slavonskog Broda. Govorite o 
priči o CTR-u, a mogao bi ovdje danima pričati o CTR-u. Ne znate da je CTR koordinator, što znači da 
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svi projekti idu preko CTR-a. Isto tako ne znate da gore sjedi čovjek koji je godinama bio direktor CTR-
a. Ja ću Vas podsjetiti, CTR je bio privatna tvrtka koju ste osnovali za 20.000,00 kuna, a onda ste je 
prodali Županiji za 960.000,00. Teški kriminal, jer je Županija mogla istu tu agenciju osnovati za 
20.000,00 kuna. Sve radnike ste uzeli, a da ne govorim tko radi u toj razvojnoj agenciji, od vjenčanih 
kumova, supruga, od ovoga i to sve po duplo, ima ih 16, imaju četiri odjela i Županija uredno plaća 
sve. Koliko su sposobni da im Županija isplaćuje 60%, 70% za plaće, a koliko su dobrih projekata 
donijeli u Brodsko-posavsku županiju govori nam da je županija na zadnjem mjestu. Na zadnjem 
mjestu u Republici Hrvatskoj i po povlačenju sredstava i po svemu. Stoga, žalosno je da Vi kao gradski 
vijećnik toliko veličate nekoga, a niste pokazali njihove rezultate. Ja sam svjestan toga da ste i Vi radili 
tamo, da ste i Vi plaću zarađivali na neradu, da kažem, jer da ste radili onda bi ova županija bila među 
prvih pet, šest ili deset, a ne bi bila sada tu gdje je. Gospođa Karmen govori o energetskoj obnovi. 
Gospođo Karmen, ako Vi ne znate, naš Fond već tri godine ne daje niti jedan projekt. Naš Fond ne daje 
niti jedan projekt, jer su potrošili sav novac unaprijed za pet godina samo za fasade, jer su dali 10.000 
fasada. Da ne govorim da živimo u državi gdje zgrada Županije koja je od nas udaljena 150 metara 
dobije 80% subvencije, a u gradu možete dobiti maksimalno 40%. Jesu li tu zgradu za kandidaturu 
izvukli i odnijeli u Sibinj ili Bebrinu, pa je ponovo vratili u Slavonski Brod, ne znam, ali Vas pitam, je li to 
normalno u jednoj normalnoj državi? Govorite o sortirnici, pa mi smo kandidirali sortirnicu i čekamo 
natječaj da nam kažu. Znači, kandidirana je sortirnica, kandidirano je sve. Kao Grad smo daleko najviše 
otišli u sanaciji deponije, što Vam je maloprije rekao direktor. Dva reciklažna dvorišta smo izgradili 
preko fondova i o tome ne pričate, a 80% sredstava smo dobili kroz fondove. Ovdje ste spominjali zrak. 
Ne znam što bi to mogli napraviti i na koji način bi to mogli napraviti. Na sve i jedan natječaj gdje smo 
se kandidirali u prekograničnoj suradnji niti jedan natječaj naše Razvojne agencije nije prošao, ali prođe 
CTR-a. Prođe za Tuzlu gdje se obnavljaju naše škole po selima, ali niti jedna škola se u gradu ne 
obnavlja. To je interesantno. Naša kandidatura ne prođe, ne znam ja, u Novom Sadu, ali prođe 
Županija u Šapcu. Interesantno. Još Vas jednom podsjećam koordinator je, onaj tko određuje što će 
proći, CTR. Tako da znate u kojoj županiji i kojem gradu živite, da onda svoje objede upućujete na 
pravu adresu. Ovdje govorimo 'gradska vlast se oglušila o broju radnika', gospođo Lemaić, Vi ste bili 
nekoliko mjeseci predsjednica Skupštine Razvojne agencije i jedini potez koji se donijeli je da ste svoju 
prijateljicu ubacili na mjesto direktora i da nas je molila da je razriješimo, jer nije za to. Ništa nije 
donijela u tih nekoliko mjeseci dok je bila direktorica, a Vi ste je kao predsjednica Skupštine doveli. U 
svezi pripreme projekata, svi projekti se pripremaju u odjelima Gradske uprave i onda se daju 
Razvojnoj agenciji koja to kandidira prema pojedinim fondovima i prema ovome. Znači, ne radi na 
ovom projektu samo tri čovjeka, na ovom projektu radi puno više ljudi, a isto tako ću Vas podsjetiti da 
je u ovoj gradskoj vijećnici osnovan još jedan Odjel koji radi samo na ITU mehanizmu koji je prošao s 
31 milijun EUR-a. Spominjete ovdje inkubator, pa Centar izvrsnosti biomase. Agencija koja nam je 
dopustila da idemo s Centrom izvrsnosti biomase je na kraju odustala od tog projekta, ali Vi to ne 
znate, a tu ste bili predsjednica Skupštine i mogli ste to provjeriti zašto se ne radi ništa na tom 
projektu. Onda smo se odlučili za ovaj inkubator i taj inkubator CTR stavlja na rezervnu listu, a 
Biotehnološki centar stavlja kao projekt koji je vrlo bitan za ovu županiju i gdje imamo sada situaciju, 
pogledajte kako rade, 90% i nešto sredstava dobivaju od Županije, a na tržištu nisu zaradili. No, bitno 
je otvoriti takve odjele gdje ćemo onda zapošljavati svoje stranačke prijatelje. Govorite o projektu 
Slavonija, pa ja ne znam gdje Vi živite? U projekt Slavonija uključeno je pet župana, sada četiri, jer 
jedan ima svoje probleme, pa ne može raditi na projektu Slavonija. U projektu Slavonije nama se kao 
Slavoniji obećava velikodušno 2,5 milijarde EUR-a. Republika Hrvatska ima na raspolaganju 10 milijardi 
EUR-a, a Slavonija dobiva 2,5 milijarde, pa što smo to dobili više? Kada podijelite na četiri regije to je 
2,5 milijarde koje svako dobiva. Što smo mi to kao Slavonija dobili više? Kažete, mi smo ovdje dobili 
milijun za Štamparovu ulicu. Nismo dobili milijun i nema veze s projektom Slavonija. Stoga, ako je 
projekt Slavonija, dajte nam onda 500 milijuna EUR-a za Brodsko-posavsku županiju da mi odlučujemo 
u što ćemo to uložiti, a ne da pet župana sjede, ne pozovu niti jednoga gradonačelnika i načelnika… pa 
kako misle provesti projekt Slavonija bez Grada Slavonskog Broda, bez Grada Osijeka i bez ostalih 
glavnih gradova županija? Kako to misle provesti? Na niti jedan sastanak nije pozvan niti jedan 
gradonačelnik. Pozovu domaćina. Možda ću i ja sada biti pozvan, a možda poslije ovoga razgovora i 
neću biti pozvan. Vi samo nastavite tako pričati bez argumenata, bez ičega. Ponavljam, 2,5 milijarde 
podijelimo, četiri regije dobiju po 2,5 milijarde, ništa više nismo dobili, a u ratu smo izgubili daleko više 
od svih ovih ostalih. Moglo bi se puno toga pričati, ali ne ovako neargumentirano govoriti. Govorite 
kako se odustalo od Hornwerka, odustalo se… Nije se odustalo niti od čega. Kako Vama nije jasno, 
mene jedan od pomoćnika ministra vuče godinu dana da otkrije jesu li konzultanti moji, odnosno jesam 
li ja poslao na mjesto ili je to netko iz ministarstva. Kada sam rekao da je to bivši ministar, onda on 
može odrediti svog konzultanta. Tako se radi u ovoj državi i zato jesmo ovdje gdje jesmo i sve ovo što 
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smo napravili u gradu Slavonskom Brodu, napravili smo, na žalost, bez pomoći Županije i bez pomoći 
Države. Svojom upornošću, ali ako ja moram moliti da dobijem ono što dobiju svi u ovoj državi, pitam 
Vas, zašto smo se mi ovdje borili? Zašto ovdje na spomeniku imamo 402 imena poginulih branitelja? 
Zato da bi me netko od ministara ucjenjivao ili netko od župana ili netko iz razvojne agencije, iz CTR-a 
gdje su zaposleni muževi, supruge, vjenčani kumovi, kršteni kumovi i svi ostali. Do kada mislite o tome 
šutjeti? Dajte to progovorite već jednom. O tom pričajte, jer ovom gradu i ovoj Slavoniji je dosta toga, 
pričati o projektu Slavonija, o 2,5 milijarde EUR-a koji ne postoje. Naša ministrica nas u ITU mehanizmu 
drži godinu i nešto dana da nismo ništa napravili. Prije dvije godine za hotel imamo sedam, osam 
godina građevinsku dozvolu, za inkubator sedam, osam godina i dokle se misli držati ako smo prošli na 
projektu? Zašto nam ne daju da raspišemo natječaj? To Vas ja pitam i to Vi pitajte, ali nemojte pitati 
ovdje, jer nismo mi krivi za ovo što nam rade, a kleknuti neću nikome, to Vam mora biti jasno. 13 
godina nisam kleknuo, pa neću niti sada."    
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je: "Ispravila bi netočan navod 
gradonačelnika u dijelu vraćanja u 2012. godinu kada sam bila predsjednica Skupštine te bi tu 
napomenula, jer je bilo svakakvih insinuacija u javnosti, da nisam nikada primala nikakvu naknadu za tu 
poziciju. Bila sam tamo kao nekakav nadzor. Došavši u Razvojnu agenciju….. Predsjedniče Gradskog 
vijeća, molim Vas da mi gradonačelnik ne upada u riječ. Stoga, netočan je navod da sam zaposlila 
svoju prijateljicu u Razvojnu agenciju, a točno je da su svi dotadašnji direktori dali otkaz na mjestu 
direktora Razvojne agencije. Točno je da je gospođa Jukić Vuković dala otkaz iz razloga što nije imala 
političku podršku iz Grada Slavonskog Broda koji je trebao sufinancirati projekte na kojima se radilo. 
Jednako kao što je gospodin, tada direktor Vjeran Milković, u razgovoru s njim, kada je rekao da je 
tada nazvao pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo s određenim projektima koje je tada imao i za 
koje je izravno rekao što želi kandidirati, ona je to rekla: 'Imaš li ti za to novaca?' Kada je on rekao, pa 
nemam, odgovorila je, pa ništa od toga. Dakle, to se tako tada, u to vrijeme, radilo. Kada sam bila 
predsjednica Skupštine, u toj godini je Razvojna agencija odlično poslovala, za što možete provjeriti 
podatke. Nadalje, u svezi CTR-a, ovdje CTR nije središte i bit stvari. Ovdje je bit stvari gradska 
Razvojna agencija. Stvar je u tome, ovo što sam već navela, da nema šanse da mi dobivamo ikakva 
sredstva, nisu tu nama krivi nikakva ministarstva, nego nam je kriva…. Išla sam na stranice gdje se 
mora ukucati OIB Grada Slavonskog Broda i tu imate podatke zašto određeni projekti nisu prošli, pa 
sam kod nekih projekata pronašla da nije bila potpuna administracija. Stoga, treba se više voditi 
računa, a vjerujem da ova tri zaposlenika u Gradskoj upravi, u gradskoj Razvojnoj agenciji daju zaista 
sve od sebe i treba ih zaista pohvaliti, ali oni jednostavno fizički ne mogu stići. Grad Slavonski Brod bi 
tu trebao biti potpora. Ne možete se stalno vaditi i optuživati druge da su krivi za ono što Vi niste u 
sposobnosti i u mogućnosti napraviti. Vi se trebate više založiti za Razvojnu agenciju Grada i manje 
novaca trebate davati za nekakve minorne projekte, a više za Razvojnu agenciju."  
 
Vijećnica Anita Holub, HDZ, istakla je: "Htjela sam ispraviti netočan navod gospodina 
gradonačelnika koji je optužio našu vijećnicu da svjesno obmanjuje javnost. Naime, kako bi se to 
razložilo, pitala bih direktora, imate li Vi jednu službenu potvrdu da ministarstvo Republike Hrvatske 
stopira Vaše projekte?"  
 
Predsjednik Gradskog vijeća moli za mir u vijećnici. 
 
Vijećnica Lidija Blažević, HDZ, naznačila je sljedeće: "Mani se učinilo da me ovdje netko prozvao za 
nerad, pa bih zamolila da se ubuduće moj životopis malo bolje protumači, jer iza sebe, s nepunih 30 
godina, imam tri projekta u vrijednosti pet milijuna kuna. Prvi projekt je bio u Brodsko-posavskoj 
županiji gdje su Grad Slavonski Brod i njegovi predstavnici bili pozivani na sve edukacije, a odazvali su 
se jedino predstavnici Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda. U buduće molim da se… Ukupna 
vrijednost tri projekta je do pet milijuna kuna, Malo poduzetništvo - velike mogućnosti do milijun kuna, 
Eco horty lab II, projekt Poljoprivredne škole vrijedan 1,5 milijuna kuna, STEM genijalci, projekt Opće 
gimnazije vrijedan 2,5 milijuna kuna. Svi su projekti provjerljivi na Internetu. Nadalje, u svezi tvrdnji 
kako se Grad Slavonski Brod trudi, kako je Županija posljednja, Institut za javne financije objavio je 
jasno izvješće 2014. godine gdje je Brodsko-posavska županija, po visini povučenih sredstava, bila 
četvrta, odnosno na četvrtom mjestu, a Grad Slavonski Brod je bio posljednji. 2014. godine bila je SDP-
ova koalicija na vlasti."  
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Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, navela je: "U svezi prekogranične 
suradnje, moje pitanje je bilo, planiraju li se pokrenuti projekti u svezi turizma, kulture, sporta i drugog, 
a u principu dobijemo uvijek odgovore da se stopiraju od strane ministarstva." 
 
Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ, istakao je kako slijedi: "Jedan apel Vama, gospodine predsjedniče 
Gradskog vijeća. Molim Vas da zaštitite dignitet ove institucije i nas vijećnike, jer ovakav ton i razgovor 
gradonačelnika zaista ne priliči radu Gradskog vijeća."   
 
Predsjednik Gradskog vijeća naveo je: "Zaista ovo što je rekao kolega Tekić, prilikom preuzimanja 
ove dužnosti, zamolio sam sve vas u prostoriji da mi pomognete u tome, da štitite dignitet i vijećnika i 
predsjednika Vijeća i ove vijećnice Grada Slavonskog Broda. Složiti ćete se da vi to radite ja bi ovdje bio 
neprimjetan. Ja to pokušavam cijelo vrijeme i donekle mislim da i uspijevam, jer se sjećam klime i 
atmosfere u ovoj vijećnici prije i mislim da to radim na jedan dobar način. Pokušavam biti objektivan, 
pokušavam ne tretirati vijećnike prema tome kojoj grupaciji pripadaju. Izričaj svakog od vas ponaosob 
u vijećnici je za mene dopušten do granice kada prelazi u vrijeđanje. Ja tada reagiram i isto tako, vaše 
ponašanje u skladu po mojoj ocjeni s Poslovnikom i Statutom ja dopuštam. Ono što je osnovno, moram 
voditi računa o tijeku sjednice i redu na sjednici i naravno, uvažiti ću Vašu sugestiju te uložiti dodatni 
napor da to tako bude. Još samo moj mali doprinos raspravi, prije nego što dam riječ predlagatelju, 
molio bi gradonačelnika, s obzirom da je Projekt Slavonija vrlo važan, da nam kaže, u čemu ima 
problem taj jedan župan od ovih pet, pa da projekt možda zapinje?"   
 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Ne zapinje projekt radi tog župana, ja sam htio samo reći 
koliko je projekt ozbiljan da nije uključen niti jedan načelnik općine, kao niti jedan gradonačelnik. Toliko 
o ozbiljnosti projekta Slavonija, Ministarstva, ministrice i našeg župana. Nitko se nije udostojao 
obavijestiti, jer bi po meni bilo normalno, sutra kada dođu zasjedati u Slavonski Brod, da se pozovu svi 
načelnici i dva gradonačelnika, da sjedimo tu i da mi kažemo, a ne da naša Županija određuje prioritet 
projekata i da uopće ne pitaju Grad, što Grad misli što je prioritetno. Nekidan na sastanku, od strane 
Županije, pokušalo se izbaciti Sveučilište Slavonski Brod. Toliko koliko naša Županija razmišlja o razvoju 
ove Županije, jer neke stvari ne odgovaraju pojedincima. Nadalje, gospođa Karmen spominje turizam, 
pa mi u turizmu dobro surađujemo s Celjem, s Kranjem, s Vojvodinom i drugim krajevima u Hrvatskoj s 
kojima smo pokrenuli nekakvu aktivnost, a nabolje će to i sam direktor reći koji su projekti prošli. U 
svezi pitanja, je li ministarstvo dalo pisanu potvrdu 'mi vas opstruiramo', pa to je stvarno pitanje na 
mjestu, je li? Ja ću Vam reći, dokaz Vam je da nam je na Ministarstvu prošla Trnoružica i Maslačak s 
500.000,00 kuna i čekamo već šest, sedam i više mjeseci da dobijemo ugovor da možemo krenuti. 
Kada ćemo sada krenuti u radove? Za 500.000,00 kuna. Znate što se čeka? Čeka se da mi sami 
krenemo i da nam onda uskrate tih 500.000,00 kuna, jer nismo dočekali potpisivanje njihovog ugovora, 
kao i ITU mehanizam. Mi smo u četvrtom mjesecu potpisali s ministricom, bio je i premijer Vlade, a od 
četvrtog mjeseca do sada se nije ništa riješilo. Osnovali smo i Odjel kojeg mi trenutno financiramo i 
danas i sutra su svi u Zagrebu, jer se svakih nekoliko dana pozivaju na razgovore, pregovore i 
dogovore, a građevinske stoje i čekaju da propadnu. Nije li vam to opstrukcija? Nije li vam opstrukcija 
kada jedan od načelnika dogovori s ministrom pomoć za jednu općinu da će odraditi, a onda dođe 
pomoćnik ministra iz Slavonskog Broda i kaže da to sve što dolazi iz Slavonskog Broda meni na stol ja 
odlučujem. I odluči da neće pomoći. Je li to opstrukcije ili nije opstrukcija? Neće Vam to dati pisano, 
dapače, na televiziji kaže, dajte samo projekte i mi ćemo sve raditi. Još nešto, govorite o Županiji, kako 
je povukla sredstva, pa Županija 'barata' podatkom da su oni odradili IPA projekt, a ne Grad Slavonski 
Brod i Vodovod. IPA projekt je 20 milijuna EUR-a i odradio ga je Grad Slavonski Brod sa svojim 
Trgovačkim društvom, ali Županija na svakoj svojoj stranici, kada piše nekakva izvješća, stavlja IPA 
projekt s 200 i nešto milijuna kuna. I to, gle čuda, to se ne računa da je Grad odradio, nego Županija. 
Vrlo interesantno."  
 
Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ, naveo je: "Kratko bi replicirao na navod kako je Županija htjela 
izbaciti Sveučilište u Slavonskom Brodu. To mi nije jasno, jer sam bio na Partnerskom vijeću i o tome se 
raspravljalo i to je prošlo." 
 
Tea Tomas, zamjenica gradonačelnika, naznačila je: "Bila sam prisutna na tom sastanku i na listi 
strateških projekata bilo je 14 projekata i ta lista se trebala srezati na 10 projekata. Prvotno je bilo, 
kada su me pozvali na stranu, na razgovor, je li Sveučilište uopće u mogućnosti, odnosno je li taj 
projekt ostvariv i osnovan? Rekla sam da je Zakon usvojen, Sveučilište u Slavonskom Brodu je 
osnovano. Nakon toga je krenula rasprava koja je od strane Vaših iz stranke išla je u smjeru da 



 37 

Sveučilište uopće ne postoji i da se taj projekt makne s liste. Ja sam rekla da je Sveučilište osnovano, 
što je istina i vi ovdje to jako dobro znate i nakon toga je išlo u raspravu da se spoji s projektom 
Veleučilišta i s projektom Županije, izgradnje učeničkih domova u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu. 
Na kraju rasprave je prošlo, ali je prvotno išlo u smjeru, što je gradonačelnik dobro i rekao. Nakon 
mojeg ustrajanje je prošlo."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dodao je: "Nadam se da su svi svjesni da je Sveučilište osnovano. 
Nadam se da su svi svjesni da ovdje među nama sjedi i prvi rektor tog Sveučilišta, gospodin Lujić tako 
da mislim tu nema dileme." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda d.o.o. za 
2016. godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 25 nazočnih vijećnika, s 14 glasova "za" i 11 
glasova "protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
Na reakciju vijećnice, predsjednik Gradskog vijeća konstatira kako je za odgovore na pitanja vijećnika 
dao riječ predlagatelju točke, gradonačelniku Grada Slavonskog Broda. 
 
 
Trgovačko društvo BROD-TURIST d.o.o. 

 
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 Mario Pejić, direktor Trgovačkog društva Brod-turista d.o.o. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Davor Gruber, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Trgovačkog društava Brod-turist d.o.o. za 2016. godinu. 
 
Vijećnica Adela Kovačević, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Klub 
vijećnika razmotrio je Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društava Brod-turist d.o.o. za 
2016. godinu i glasovati ćemo protiv, jer po ovome što je vidljivo, Brod-turist kao osnovne djelatnosti 
navodi kupnju i prodaju robe i turističku agenciju, a od turističkih aktivnosti u posljednjoj godini vidljiva 
je jedino organizacija aktivnog odmora djece u Starom Gradu na otoku Hvaru, što je pohvalno. 
Međutim, to je 57% prihoda u 2016. godini, dok trgovina zauzima samo 25% prihoda. Smatramo da bi 
prodajom suvenira mogli imati puno veću dobit kada bi se više uključili u manifestacije u gradu, a ne 
samo iz svog sjedišta na Trgu pobjede. Mislim da je bilo samo jedno izlaženje tijekom manifestacije U 
svijetu bajki kada su u sklopu Tvrđave imali prodaju suvenira. Stoga, iz Izvješća je vidljivo da su 
uglavnom orijentirani na lokalno tržište, a svoju svrhu mislim da bi bolje ispunili kada bi se orijentirali 
na strane turiste u našem gradu."  
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naveo je sljedeće: "Klub vijećnika prihvati 
će Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društava Brod-turist d.o.o. za 2016. godinu. Sreća 
je da u gradu Slavonskom Brodu svaki dan susrećem jedno 12.000 do 13.000 stranih turista, pa oni 
poletjeli sve pokupovati. Što se mene tiče mogu i ugasiti tu prodaju, jer ionako nitko ništa ne kupuje, 
Stoga, neka se orijentiraju na ono što će im donijeti da prežive, a očigledno još uvijek imamo djece i 
nije toliki mortalitet, pa ipak neki prihod ostvaruju."   
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, HSP, naznačila je: "Imam pitanje za direktora. Naime, u Trgovačkom 
sudu Brod-turist je registriran za 27 djelatnosti, a koliko smo iz ovog Izvješća informirani, a i iz 
izlaganja kolega vijećnika, za sada Brod-turist, jednostavno rečeno, mijenja novac, prodaje suvenire i 
vodi Odmaralište u Starom Gradu. Zašto je Uprava fokusirana na tako usko područje djelovanja s 
obzirom na to da svi želimo značajniji razvoj turizma u gradu? Na prošloj sjednici govorila sam o 
neiskorištenim turističkim potencijalima, pa me zanima, hoćete li u budućnosti nešto o tom pitanju 
raditi i hoćete li promijeniti nešto vezano za broj djelatnosti kojima se bavite?" 
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Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, istakla je:  "Samo jedna mala digresija. 
Nekakvo je neprijateljsko okruženje prema tom turizmu cijelo vrijeme. Imputira se ovdje stalno razvoj, 
milijuni nekakvih turista u Dalmaciji, Istri, pa ovo i ono, a mi ako tako budemo negativno razmišljali u 
globalu nećemo postići ono što se planira za Slavoniju u turističkom smislu. Slavonija, u turističkom 
smislu, ima pregršt stvari i potencijala koje može turistima ponuditi uključujući grad Slavonski Brod. 
Zamolila bih kolege vijećnike i općenito izvršnu vlast da promijene odnos prema turizmu u gradu 
općenito i Brodsko-posavskoj županiji zato što se ima neograničen potencijal."  
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, SDP, naznačila je: "Ponoviti ću pitanje koje uvijek postavljam 
direktoru. Je li moguće da sezona koju ste naveli, od 13. lipnja do 25. kolovoza, traje duže u predsezoni 
i podsezoni te zašto mrtvi kapitali o kojima sam i ranije govorila i u prijašnjem sazivu, ne mogu 
pretvoriti u nešto što bi bilo funkcionalnije, što bi donosilo sredstva, pa bi se mogle organizirati 
izvanučioničke nastave, terenske nastave za studente, za mlade, za neke druge skupine ljudi koji su 
zainteresirani, skupovi i tako dalje. Nama deset mjeseci u Starom Gradu stoje zgrade neiskorištene. To 
stalno pitam i ne dobivam odgovor i pitati ću to dokle god sam u Gradskom vijeću, svaki put."    
 
Mario Pejić, direktor Trgovačkog društva Brod-turist d.o.o. odgovorio je kako slijedi: "Uvažena 
vijećnica Vrbat Pejić postavila je pitanje, hoćemo li povećati broj aktivnih djelatnosti. Naime, kada sam 
došao u Brod-turist bilo je troje zaposlenih na ugovor o radu na neodređeno vrijeme i danas ih je troje 
ako vidite iz Izvješća, a  Društvo se bavilo, recimo, sasvim nekim čudnim djelatnostima. Slažem se da bi 
trebali koristiti i ovo što je navedeno u upisu u sudski registar, čak ovaj zadnji upis smo mi provodili i u 
budućnosti ćemo se orijentirati na nekoliko dodatnih stvari koje ćemo raditi. Razvoj turizma ne ovisi o 
nama, mislim da je uvažena vijećnica Karmen to rekla, to ovisi o Turističkoj zajednici, pa onda to 
pitanje možete postaviti kada bude izvješće Turističke zajednice. Trajanje sezone Odmarališta može i 
mora te ćemo težiti da to i bude u budućnosti duže. Mi imamo dozvolu za rad šest mjeseci, odnosno 
pola godine, iz razloga što nemamo grijanje, a u ovim okolnostima nema niti svrha da se tamo ulaže 
novac u grijanje da bi sezona trajala godinu dana kada ispunjavamo recimo dva i po mjeseca. Stoga, 
težiti ćemo da ona bude duže i da se uđe u predsezonu s programima škole u prirodi koju u konačnici i 
nudimo već nekoliko godina. Prošle godine smo imali dva projekta škole u prirodi, a težiti ćemo da i u 
podsezoni popunimo Odmaralište."  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Trgovačkog društava Brod-turist d.o.o. za 2016. 
godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 23 nazočna vijećnika, s 12 glasova "za" i 11 
glasova "protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća određuje stanku od 30 minuta. 
Nakon stanke konstatira da je sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih 
odluka.  
 
 
Trgovačko društvo PODUZETNIČKI INKUBATOR BRODIN d.o.o. 

 
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 Dražen Filošević, direktor Trgovačkog društva Poduzetnički inkubator Brodin d.o.o. 
  
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Tomislav Tekić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je: "Klub vijećnika 
ne prihvaća Izvješće o radu i financijsko izvješće Poduzetničkog inkubatora Brodin d.o.o. za 2016. 
godinu. Na žalost kao i prethodnih godina i prošlu poslovnu godinu Poduzetnički inkubator Brod završio 
je s gubitkom od čak 87.170,38 kuna, što je u postotku 121% više u odnosu na isto razdoblje 2015. 
godine. Također, ono što me zanima je da je gospodin gradonačelnik na 18. sjednici Gradskog vijeća 
10. listopada, dakle prije točno godinu dana, istaknuo kako će Grad Slavonski Brod nakon što riješi 
financijske obveze prema ostalim osnivačima pristupiti spajanju Poduzetničkog inkubatora i Razvojne 
agencije Grada Slavonskog Broda. Prema podacima iz sudskog registra Društvo je još uvijek aktivno, 
odnosno nije u nikakvom postupku stečaja ili likvidacije. Molio bih gradonačelnika da nam obrazloži 
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zašto Poduzetnički inkubator skoro osam mjeseci od brisanja ostalih osnivača Društva nije pripojen 
Razvojnoj agenciji Grada Slavonskog Broda? Imam ovdje taj papir, što sam zaboravio reći, da je prema 
podacima iz sudskog registra Grad Slavonski Brod od 24. veljače 2017. godine jedini vlasnik ovog 
Društva."  
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačio je: "Klub vijećnika će prihvatiti 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Poduzetničkog inkubatora Brodin d.o.o. za 2016. godinu. Na 
žalost, već je konstatirano davno ranije što god se donijelo ili ne donijelo nikakvih konsekvenci nema. 
Ono što bi me zanimalo u ovoj cijeloj priči, teško je to reći, budući da je poslovanje s gubitkom, ali 
kakvi su to materijalni troškovi u iznosu od 66.000,00 kuna? Zanima me, što se to tako radilo da je to 
toliko? Kaže, i ostale poslovne rashode, nešto mi je to puno. Jedan je zaposlen, a veliki materijalni 
troškovi. Kako god je, stanje je takvo i očekujem da se taj Poduzetnički inkubator pripoji Razvojnoj 
agenciji Grada Slavonskog Broda ili da se na nekakav drugi način to anulira."   
 
Vijećnik Davor Gruber, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvati će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Poduzetničkog inkubatora Brodin d.o.o. za 2016. godinu.  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, ne prihvaća Izvješće o radu i financijsko izvješće 
Poduzetničkog inkubatora Brodin d.o.o. za 2016. godinu.  
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, navela je: "Postavila bih konkretno 
pitanje vezano za rashode tijekom 2016. godine. Naime, u najvećoj mjeri ostvareni su troškovi plaća 
osoblja u iznosu od 181.237,00 kuna, a u Društvu je zaposlen samo direktor. Stoga ispada da mu je 
plaća oko 15.000,00 kuna, pa može li se to malo dodatno objasniti."   
 
Tea Tomas, zamjenica gradonačelnika, odgovorila je sljedeće: "Kako smo i dogovorili, preuzeli 
smo udjele ostalih koji su bili u Trgovačkom društvu i točno je da se to dogodilo tada kada ste naveli. 
Međutim, to je sada u postupku, s javnim bilježnikom smo dalje krenuli u proceduru te kako bi se taj 
gubitak sanirao najvjerojatnije će se ići u postupak umanjenja temeljnog kapitala, upoznati ste da je to 
procedura koja traje."  
 
Dražen Filošević, direktor Trgovačkog društva Poduzetnički inkubator Brodin, dodao je: 
"Uvaženi vijećnik Lujić je pitao u svezi materijalnih troškova što na prvoj stranici Financijskog izvješća 
doista stoji, ali na sljedećoj stranici su pojedinačne stavke u okviru rashoda gdje je specificirano koji su 
to troškovi napravljeni. Ovaj iznos od 68.000,00 kuna je nekakav zbroj određenih materijalnih troškova 
tako da možemo na sljedećoj stranici vidjeti da je najveći trošak amortizacija i bruto plaća. Odgovorio bi 
i uvaženoj vijećnici Karmen Dizdar Grgurević u svezi plaće koja doista je, kada se izračuna, oko 
15.000,00 kuna, međutim to je bruto 1 i bruto 2. Bruto 1 je još uvijek sadašnji direktor i tu moram 
napomenuti da ja od 1. siječnja više nisam zaposlen u Brodinu, nego samo sam direktor. Dakle, do 1. 
siječnja, odnosno do 31. prosinca bruto plaća je bila 11.800,00 kuna, a bruto 2 su davanja državi što je 
otprilike 15.000,00 kuna."  
 
Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ, naveo je: "Imam jedno pitanje direktoru. Naime, ovdje vidim da su 
poslovni prihodi prihod od Grada Slavonskog Broda koji uvijek kao poticaj daje Poduzetničkom 
inkubatoru u iznosu od 70.000,00 kuna, a u stavci potraživanja od kupca Grad Slavonski Brod duguje 
Brodinu iznos od 40.353,13 kuna, pa me zanima na što se to odnosi?" 
 
Dražen Filošević, direktor Trgovačkog društva Poduzetnički inkubator Brodin, odgovorio je: 
"To je stavka koja se nakupila tijekom nekoliko godina po Ugovoru o subvenciji Grada i Brodina. Grad 
Slavonski Brod na temelju proračuna subvencionira, između ostalog, i Poduzetnički inkubator, međutim 
kako u samom Ugovoru stoji da će Grad ovisno o punjenju proračuna subvencionirati svako trgovačko 
društvo, a svake se godine proračun punio nešto slabije nego što je bilo predviđeno, tako da je svake 
godine nastajala razlika od nekoliko tisuća kuna. To se moralo knjižiti i knjigovodstveno je to tako 
nastalo."  
 
Gradonačelnik je dodao sljedeće: "Zamolio bih unutarnju reviziju da objasni što je Grad mogao, a što 
Grad nije mogao. Mi smo isplatili i sve ostalo, tako da je Grad sve što je trebao i napravilo te radi u 
smjeru da riješi problem." 
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Snježana Štivić, voditeljica Ureda za unutarnju reviziju, odgovorila je: "To su planirana 
sredstva. U Ugovoru se i stavljaju planirana sredstva. U jednom od članaka se govori da će se 
isplaćivati sukladno izvršenju proračuna, a nikada proračun nije u 100% iznosu, tako da se isplaćuje 
sukladno izvršenju i Društvo to nije moglo, niti trebalo voditi kao potraživanje." 
 
Dražen Filošević, direktor Trgovačkog društva Poduzetnički inkubator Brodin, dodao je: 
"Knjigovodstveno je Društvo to moralo nekako evidentirati, ali ja nisam knjigovodstveni stručnjak, pa 
ne mogu to reći, ali se to nekako moralo evidentirati." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Poduzetničkog inkubatora Brodin d.o.o. za 2016. 
godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 25 nazočnih vijećnika, s 14 glasova "za" i 11 
glasova "protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
Trgovačko društvo POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. i Trgovačko društvo "LASICA" 
d.o.o.  

 
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 Darko Janković, direktor Trgovačkog društva Posavska Hrvatska d.o.o.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješćima. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je sljedeće: "Klub 
vijećnika je dobro proučio Izvješće i već smo prilikom prošlog usvajanja Izvješća iskazali zabrinutost 
zbog situacije u kojoj se Trgovačko društvo nalazi. S obzirom da je Grad 25% vlasnik postavila bi 
pitanje direktoru, a i nekom od predstavnika Grada, može li se ikako olakšati ova situacija i pomoći, 
odnosno da se pokuša pronaći način, barem dijelom, za izlazak iz ovakve situacije. Moram reći, Izvješće 
je takvo kakvo je i iz objektivnih razloga Izvješće ćemo usvojiti." 
 
Vijećnik Davor Gruber, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naveo je: "Klub vijećnika neće 
prihvatiti Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društava Posavska Hrvatska d.o.o., a 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Trgovačkog društava Lasica d.o.o. prihvatiti ćemo. Molim direktora 
da objasni, ako može, gubitak u iznosu od 196.000,00 kuna i nerazmjer prihoda u odnosu na 2015. 
godinu." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačio je: "Na žalost, ovakva izvješća 
dolaze već cijeli niz godina, dok je još bio stari direktor i stječe se dojam kako su ta dva društva puno 
više povezana nego što su razvezana. Vječno je jedno društvo bilo u plusu, a drugo u minusu, pa 
čovjek dobije dojam kako je jedno služilo za jednu stvar, a drugo za drugu stvar, tako da ne znam što 
je u cijeloj ovoj pozadini. Uvijek je to bilo na granici rentabilnosti i obično, znam da je bivši direktor 
znao prikazati….Sada je dobit Lasice 'mila majka' 20.000,00, jer inače je to bilo na razini jednog ručka 
za dvije osobe. Tako se uvijek to vrtjelo oko te granice cijeli niz godina, još smo se uvijek ovdje svi šalili 
na račun direktora da je vrlo uspješan, jer kako je uvijek to uspijevao dovesti u tako male razmjere. 
Sukladno rečenom, Klub vijećnika će biti suzdržan o izvješćima, kako Posavske Hrvatske, tako i Lasice." 
 
Darko Janković, direktor Trgovačkog društva Posavska Hrvatska d.o.o. odgovorio je: "U 
prvom redu gubitak Posavske Hrvatske i pozitivno poslovanje Lasice, ne znam koliko poznajete kao novi 
vijećnici djelatnosti jedne i druge tvrtke, ali moram reći kako je  Posavska Hrvatska registrirana za masu 
djelatnosti, uglavnom tiskarskog karaktera, između ostalog kinoprikazivačku i slične koje su se ugasile. 
Potreba za tiskanim medijima, knjigama i sličnim stvarima, svjesni smo sami da je sve manja i manja, a     
u našem slučaju možemo reći da je i prestala. Ono malo što je preostalo, prošle godine je provela 
Lasica, kćerka poduzeća. Lasica je ujedno i izdavač tjednika Posavska Hrvatska i svi prihodi temelje se, 
a imate ih navedene na prvoj stranici Izvješća Lasice d.o.o., na prodanim novinama, pretplatama, 
reklamama, oglasima, natječajima, knjigama, a možete vidjeti koliki je to mali iznos. Sufinanciranje 
medija se odnosi u prvom redu na dotacije iz Županije dobivene putem natječaja u iznosu od 
126.000,00 kuna. Županija je drugi vlasnik s 25% Posavske Hrvatske uz Grad, a ostalih 50% su općine 
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bivše Skupštine općine Slavonski Brod. Opstanak prvenstveno možemo zahvaliti našim čitateljima i 
malom broju komitenata koji se oglašavaju kod nas, natječajima, osmrtnicama i sličnom.  Osim 
Županije od koje smo putem natječaja dobili ta sredstva za oglašavanja, mi drugih dotacija nemamo, 
nego živimo od prodanih stranica i oglasa. U svezi ostalih djelatnosti i nerazmjera, što je gospodin 
Gruber pitao, tiskarske djelatnosti, čije usluge smo pružali kao druga ruka, razumijete o čemu govorim, 
izostale su u prošloj godini, jer većina dosadašnjih korisnika prelazi u izravno ugovaranje s tiskarama. 
Tu smo mi izostavljeni i zato su izostali i prihodi u Posavskoj Hrvatskoj." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, istakao je: "Slušajući izlaganje predstavnika Posavske 
Hrvatske i Lasice d.o.o. neke stvari, kao i gospodinu Lujiću nisu mi jasne. Naime, nije mi jasno da 
nakon toliko godina, iz starih izvješća i prikaza, bilanci, godišnjih izračuna i proračuna, na kraja ovdje 
Posavska Hrvatska d.o.o. ima ukupan godišnji prihod u iznosu od 17.532,00 kune. Očito se radi o 
prelijevanju nekakvih stvari iz Posavske Hrvatske na Lasicu, jer obrnuto nije slučaj. Da je tome tako 
svjedoči stavka u Financijskom izvješću Lasice d.o.o. za 2016. godinu koja kaže 'prodane novine, 
pretplata i mali oglas'. Zapravo Lasica sve obavlja u svezi tjednika Posavska Hrvatska. Što uopće onda 
radi Posavska Hrvatska? Koja je njihova aktivnost? Ne želim biti ne dobronamjeran, ali želim da mi se 
objasni, jer sada kada sam, nakon deset godina, ponovo gradski vijećnik druga situacija je nego u 
vrijeme kada sam otišao iz Gradskog vijeća. Sada, nakon deset godina, što se to dogodilo?"  
 
Darko Janković, direktor Trgovačkog društva Posavska Hrvatska d.o.o. odgovorio je: "Kao što 
kaže gospođa Karmen, dogodio se Internet. Mi ne možemo konkurirati portalima i elektronskim 
medijima, a prodaja novina je takva kakva je. Nama je uspjeh i da ostane kakva je. Međutim, da bi se 
uključili u nekakvu elektronsku medijsku sferu trebamo doregistraciju djelatnosti, što bi značilo 
odobrenje Skupštine Društva koju čini 18 osnivača koje ne možete skupiti zajedno na kavu, a kamo li 
da donesu jednoglasnu odluku kakva je zadana u Društvenom ugovoru da bi se mogli organizirati i 
napraviti doregistraciju Društva. Stoga, vrtimo se u jednom začaranom krugu koji sam predstavio i 
prošle godine na Gradskom vijeću. Pomaknulo se nije ništa. Sve djelatnosti, istina je, prebacujemo na 
Lasicu, ali vidite i sami kakvi su odnosi prihoda i rashoda i da je to u biti preživljavanje s obzirom na 
one djelatnosti koje možemo obavljati."  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "Posavska Hrvatska je naš jedini tjednik 
koji postoji dugi niz godina i bilo bi žalosno da Grad Slavonski Brodi kao sedmi grad po veličini izgubi 
tiskani medij. Koliko sam shvatila, dobili ste dotaciju od Županije, ali ne znam jeste li što dobili od 
Grada kao jednog od vlasnika, s vlasničkim udjelom? Predložila bih Gradu, budući da znam da oni 
također financiraju određene portale u gradu Slavonskom Brodu, pa čak i do 70.000,00 kuna, da na 
nekakav način trebaju obratiti pozornost i na Posavsku Hrvatsku te sjesti s njima ozbiljno za stol i ne 
dopustiti da se ovakav tjednik ugasi. Napomenula bih još nešto. Naime, u Odluci o građevinskom 
zemljištu od prije nekoliko godina navedeno je kako će se svi javni natječaji objavljivati u dnevnom i 
lokalnom tisku. Znači, ne dnevnom ili lokalnom, nego u dnevnom i lokalnom tisku. Određene natječaje 
koje ste provodili, a o kojima ću kasnije govoriti, objavljeni su samo u Glasu Slavonije, a u lokalnom 
tisku, primjerice Posavskoj Hrvatskoj nisu objavljeni, iako Odluka nalaže da se to tako mora. Možda bi 
to bila i jedna opaska, a mi ćemo kao Lista grupe birača podržati Izvješće o radu i financijsko izvješće 
Trgovačkog društava Posavska Hrvatska d.o.o. i Trgovačkog društva Lasica d.o.o. za 2016. godinu. 
Također bi postavila pitanje, imate li Vi kao direktor kakav konkretan prijedlog kako i na koji način mi 
kao gradski vijećnici možemo pomoći? Na koji način to možemo učiniti?" 
 
Darko Janković, direktor Trgovačkog društva Posavska Hrvatska d.o.o. odgovorio je: "Dotacije 
osim od Županije nemamo. Dakle, nemamo niti od Grada. Iz ovih sredstava koje sam uspio iščitati, a 
koja su potrošena na informiranje i promidžbu Posavska Hrvatska od mjeseca veljače prošle godine 
kada je objavljen jedan natječaj Grada nije dobila ništa. No, to je odluka naših korisnika, nazovimo to 
tako. Mišljenja sam da bi najprihvatljivije i najbolje rješenje bilo da se na Skupštini Društva nekako 
omogući da se Lasica osamostali, ali ponovo kažem, na Skupštini treba nekakva jednoglasnost za sve 
važnije odluke, a konkretno Grad, ovdje smo na Gradskom vijeću, zadnjih godina nije niti dolazio na 
Skupštinu, niti je poslao opunomoćenog predstavnika." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naveo je: "Imam gorljivu želju govoriti, pa da 
uspoređujemo kao što je maloprije gospodin Jelinić uspoređivao, Grad Zadar ima dnevnu novinu. 
Svakodnevnu novinu. Grad Slavonski Brod koji je nekoliko tisuća stanovnika manji ne može tiskati 
tjednik. Došli smo do toga da zapravo gubimo tjednik Posavsku Hrvatsku, pa je li to normalno? Pitao 
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bih županijske, gradske i sve strukture u ovoj županiji, pa i Grad Novu Gradišku, pa svima je stalo do 
županijskog tjednika, barem se tako osjećam i tako se nadam. I da mi na kraju, dokle smo spali, 
nećemo imati niti tjednik, nećemo imati niti dvomjesečnik, kao List političkih zatvorenika ili što već. Nije 
mi jasno da smo došli do ovoga da mi gubimo i taj jedan jedini tjednik."  
 
Gradonačelnik je istakao kako slijedi: "Rekao bih da dotacije od Grada Slavonskog Broda nema nitko.  
U transparentnom trošenju sredstava proračuna ne postoje dotacije. Podsjetio bih da je žalosno da je 
Grad Slavonski Brod kao 25% vlasnik godinama ignoriran od strane jednog i drugog trgovačkog 
društva. Godinama je predsjednik Skupštine, recimo, načelnik Garčina. Je li to žalosno? Pitam, vijećnici 
ste i politički aktivni godinama, je li to žalosno, a ja mislim da je? Je li žalosno da Grad Slavonski Brod 
ove godine traži dvije stranice u Posavskoj Hrvatskoj za Dan grada i da to ne dobije, uz plaćanje, jer su 
izbori? Pitam vas, je li to žalosno? Čitate li Posavsku Hrvatsku? Gledate li vijesti u Posavskoj Hrvatskoj? 
Gdje vam je tu Grad Slavonski Brod koji je 25% vlasnik? Ovdje pričamo otvoreno o dva trgovačka 
društva i prelijevanju iz jednog trgovačkog društva u drugo. Je li Grad kriv što ljudi koji štampaju svoje 
knjige ne žele to više preko Posavske Hrvatske, jer im je to preskupo, nego idu izravno? Da uzmete 
svake godine izvješće Posavske Hrvatske i Lasice onda bi vam neke stvari bile jasnije, jer puno toga 
nije normalno. Nije normalno da je grad Slavonski Brod glavni grad ove županije, a da ga u Posavskoj 
Hrvatskoj nema. Da se Dan grada ne želi objaviti u Posavskoj Hrvatskoj, jer su izbori. Jesmo li mi krivi 
što je Sveti Ivan Nepomuk na dan ili nekoliko dana prije održavanja izbora ili poslije izbora? Istina je. 
Kako pričate, sada nije istina? O čemu pričate? Imate ovdje ljude koji su Vam poslali zahtjev i niste nam 
dali. Tražili smo dvije stranice, ne da se ja naslikavam. Druga stvar, nije istina da se ovo mora. Što je 
Glas Slavonije? Lokalne novine. Zakon jasno kaže, u dnevnom tisku, a zakon je uvijek iznad nekakvih 
odluka i nekakvih priča. Znači, jasno i glasno stoji da se svaki natječaj mora objaviti u dnevnom tisku. 
Ne u mjesečnom tisku ili tjednom tisku, ali mi godinama nešto bacamo pod tepih. Metemo, metemo i 
dođemo sada u ovu poziciju. Ignorirate Grad koji je 25% vlasnik, ignorirate ga sve ove godine, jer 
imate svoj razlog i onda očekujete da Grad bude taj koji će vas držati ovako. Neće. Neće nikoga. Vi ono 
što odradite trebate odraditi kako treba da budete plaćeni za to. Imate natječaje i javljajte se na 
natječaje, a ja ću vrlo rado 25% gradskog prodati na tržištu. Vrlo rado, jer ničim niste pokazali da ste 
gradske novine. Nova Gradiška je na prvim stranicama. Kada ste od nas tražili da mi nešto objavimo u 
Posavskoj Hrvatskoj? Odbijete nas za Dan grada. Ovdje nam dođe lokalna televizija, svima stavljaju 
mikrofone, ali ovdje ne stave nikada. Ljudi se čude da lakše dođemo do Vinkovačke televizije nego do 
Slavonskobrodske televizije. Očekujete da netko bude fer i da netko nešto radi. Morate raditi. Ovo je 
tržište."   
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "U ispravku netočnog navoda, sukladno 
članku 93. Poslovnika, gradonačelnik je rekao da Posavska Hrvatska ne objavljuje ono što 
gradonačelnik i njegov tim rade. To nije istina. Prije dvije godine od gradonačelnika je zatražen intervju 
kojim bi promovirao sve ono što radi, ali se nije odazvao. Isto tako, ja sam kupac Posavske Hrvatske i 
svaki petak kupim Posavsku Hrvatsku te sam itekako vidjela sve segmente svega što gradonačelnik 
radi, počevši od različitih manifestacija do ostalog te ako gradonačelnik želi možemo mu i donijeti te 
brojeve Posavske Hrvatske, pa će itekako sve vidjeti budući da sada vidim da on ne kupuje Posavsku 
Hrvatsku, pa ne može to znati. Stoga, itekako se grad nalazi u Posavskoj Hrvatskoj. Naravno, kada su 
izbori svi znate da moramo plaćati medijske istupe, pa tako i gradonačelnik. Nije on ništa aboliran od 
toga. Kada su izbori trebao je biti jednaki kandidat kao i svi mi." 
 
Darko Janković, direktor Trgovačkog društva Posavska Hrvatska d.o.o. odgovorio je kako nije 
točan navod gradonačelnika. 
 
Gradonačelnik je dodao: "Žalosno je to da jedna gradska vijećnica vidi ovakvu priču u Posavskoj 
Hrvatskoj koja favorizira grad Slavonski Brod. Pogledajte stranice gdje smo. Reći ću Vam i što se 
objavljuje o gradu Slavonskom Brodu. Samo ono što je udruženo oglašavanje preko Turističke 
zajednice i to ne zato što sam ja predsjednik Turističke zajednice, nego zato što direktorica Turističke 
zajednice da Posavskoj Hrvatskoj i da Slavonskobrodskoj televiziji. Ne bi trebali dobiti ništa. Na ovaj 
način na koji se odnose prema gradu u kojem rade i u kojem žive ne bi trebali dobiti ništa, a taj intervju 
koji ste meni ponudili, donesite mi tu ponudu da je ja vidim. Možda je netko sakrio od mene. Ja nisam 
za Dan grada svoju promociju stavljao u Posavsku Hrvatsku, nego grada Slavonskog Broda. Dana grada 
Slavonskog Broda objavi se u Glasu Slavonije, a ne objavi se u Posavskoj Hrvatskoj. O čemu Vi pričate? 
Ja ne patim od toga. Meni ne treba Posavska Hrvatska, niti Slavonskobrodska televizija, jer sam ja  



 43 

svaki dan među ljudima, za razliku od vas kojima puno znači tiskovna gdje ćete iznijeti masu neistina 
kao što ih iznosite svih ovih godina. Meni to ne treba. Iza mene stoje djela."  
 
Na reakcije vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je rasprava iscrpljena i zaključena te 
daje na glasovanje usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Trgovačkog društava Posavska 
Hrvatska d.o.o.  
Po provedenom glasovanju, konstatira kako od 25 nazočnih vijećnika, s 11 glasova "za", 11 glasova 
"protiv" i 3 glasa "suzdržan", Izvješće nije prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog 
Zapisnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća 
Trgovačkog društva Lasica d.o.o. za 2016. godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatira kako od 25 nazočnih vijećnika, s 11 glasova "za", 11 glasova 
"protiv" i 3 glasa "suzdržan", Izvješće nije prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog 
Zapisnika. 
 
 
TOČKA 5. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog 
Broda za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine 

a. Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić 
b. Gradska knjižnica Slavonski Brod 
c. Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić 
d. Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda 
e. Ustanova za gospodarenje športskim objektima 
f. Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 

Baranje 
g. Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda 
 

O točki se očitovao Odbor za društvene djelatnosti  koji je razmotrio i prihvatio Izvješća o radu i 
financijska izvješća ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj – lipanj 2017. 
godine: 

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

Izvješća se upućuju Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

- 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 Izvješću. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naznačio je sljedeće: "Dječji 
vrtić je u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja 2017. godine ostvario niz programa, pa tako 
je samo primarni program ostvaren u 47 odgojno-obrazovnih skupina koje su obuhvatile 1.215 djece. 
Pored toga odrađene su i verificirane djelatnost kao što su program za djecu rane i predškolske dobi s 
teškoćama u razvoju, program za darovitu djecu rane i predškolske dobi, program za djecu predškolske 
dobi pripadnike nacionalnih manjina, program predškole za 488 djece, od kojih 213 djece izvan 
redovitog programa i 275 djece integrirane u redoviti program. Također je tu poseban program – 
ekološki i vjerski, kao i više kraćih programa igraonica s elementima lego igraonice, sportske igraonice i 
ritmike. Redoviti program ostvaren je sa 150 djelatnika s ugovorom na neodređeno vrijeme, 2 
djelatnika s rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na pola radnog vremena i 20 djelatnika na 
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određeno vrijeme. U predmetnom razdoblju izvršena je rekonstrukcija Dječjeg vrtića Pčelica te su 
nabavljeni novi nastavni i didaktički materijali te glazbene linije i stručna literatura. Slijedom ovih 
podataka Klub vijećnika prihvaća Izvješće o radu i financijsko izvješće  Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-
Mažuranić za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine." 
   
Vijećnica Adela Kovačević, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "Klub 
vijećnika razmotrio je Izvješće o radu i financijsko izvješće  Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić 
za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine te smo i dalje suzdržani, jer je u vrtićkim skupinama i dalje 
veliki broj djece s jednim pedagogom, jednim rehabilitatorom i jednim zdravstvenim voditeljem. Nema 
niti jednog logopeda i niti jednog psihologa na 1.215 djece, što je daleko ispod pedagoškog standarda."  
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, navela je: "Klub vijećnika prihvaća 
Izvješće o radu i financijsko izvješće  Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić za razdoblje siječanj – 
lipanj 2017. godini i pohvaliti će rad ove Ustanove. Mislim da je svima jasno vidljivo koliko se toga 
napravilo u posljednjih nekoliko godina, ne samo u infrastrukturi, nego i u svim drugim dijelovima 
života dječjih vrtića. Zaista slavonskobrodska ustanova Dječji vrtić može biti primjer dobre prakse za 
cijelu Republiku Hrvatsku." 
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, istakla je: "Željela bi skrenuti pozornost 
samoi na jedan tehnički detalj, a to je da se na Financijskom izvješću ne nalazi pečat i potpis, pa ne 
znam tko je odgovoran, odnosno tko je predao Financijsko izvješće?" 
 
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, naveo je: "Kolegica Emina je već rekla puno toga o ovome i pohvalila, 
međutim mene nešto zanima. Naime, kako su moja djeca komitenti vrtića, zanima me, već nekoliko 
posljednjih godina pokušavali smo i pričali o tome da se možda u vrtićku dob, osim ovoga što nam 
nedostaje, a to su logopedi i ostalo, bilo bi lijepo da država pomogne, primjerice Osnovnu školu Milan 
Amruš, pa bi možda i tu zaposlili neke, pa bi nadopunili to što nam nedostaje, kada ćemo biti u stanju 
osnovati primjerice skupine engleskog jezika i ostalog? Znam da je bilo problema sa zapošljavanjem 
ljudi koji bi mogli predavati, ali što Grad ili Gradska uprava, odnosno pojedini odjeli i mi kao vijećnici 
mogu učiniti da bi se tako nešto ostvarilo i da bi našoj djeci pružili još dodatnih sadržaja, primjerice, 
nekakvu informatizaciju, strane jezike i nekakve dodatne sadržaje koje ja možda u ovom trenutku ne 
vidim, likovni ili bilo kakav drugi oblik? Svakako pohvaljujem rad Dječjeg vrtića."  
 
Zorana Butorac, ravnateljica Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić, odgovorila je: "U 
svezi upita vijećnika, gospodina Lujića, mi pokušavamo pronaći način kako organizirati upravo strani 
jezik, međutim, novim Zakonom o predškolskom odgoju izgubili smo mogućnost koju smo prije koristili, 
a to je da smo mogli zaposliti djelatnike na ugovor o djelu i tada smo koristili usluge profesora i učitelja 
engleskog jezika. To više nismo u mogućnosti. Drugu mogućnost koju smo pokušali pronaći je da s 
nekim od pučkih učilišta ostvarimo ovu djelatnost, međutim, oni nemaju verifikaciju programa. Sami 
nemamo resursa da bi mogli organizirati takav program, ali nećemo stati na tome i tražit ćemo druge 
mogućnosti i mislim da ćemo to pokrenuti u ovoj pedagoškoj godini." 
 
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" za 
razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 25 nazočnih vijećnika, s 14 glasova "za" i 11 
glasova "suzdržani", 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 Ivan Stipić, ravnatelj Gradske knjižnice Slavonski Brod. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, istakao je: "Iz predmetnog 
Izvješća je vidljivo kako je Gradska knjižnica kontinuiranom nabavom kupila 1.427 novih jedinica 
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knjižne građe. Od privatnih darovatelja, donatora i otkupa Ministarstva kulture na poklon je dobila 516 
jedinica knjižne građe te ukupan knjižni fond sadrži 1.943 jedinice knjižne građe. Isto tako Gradska 
knjižnica posjeduje i zbirku neknjižne, multimedijalne građe te u toj zbirci broji 2.227 jedinica. Radom i 
angažmanom samih djelatnika zaštićeno je 1.465 jedinica knjižne građe. Jedinice knjižne građe su 
stručno i pažljivo izložene na policama  Gradske knjižnice. Pored osnovne djelatnosti Gradska knjižnica 
organizirala je veći broj izložbi, promocija i predstavljanja knjiga te više raznih predavanja i ostalih 
kulturnih događaja. Zavidan je angažman djelatnika Gradske knjižnice na manifestaciji 'U svijetu bajki 
Ivane Brlić Mažuranić' u sastavu koje su samostalno organizirali deset vrsta događanja. Slijedom 
navedenog Klub vijećnika će prihvatiti Izvješće o radu i financijsko izvješće  Gradske knjižnice Slavonski 
Brod za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine." 
 
Vijećnik Josip Samardžić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naveo je kako slijedi: 
"Klub vijećnika će prihvatiti Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Slavonski Brod za 
razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine. Dao bih nekoliko osvrta na Izvješće te zamolio kratki komentar 
od ravnatelja na iste. Da ne ponavljam brojke koje je prije mene naveo vijećnik gospodin Rubil, iznijet 
ću samo neke koje su mi interesantne. Stoga, uz ove donacije  i kupovinu korisnici su u prvih šest 
mjeseci posudili 31.812 jedinica knjižne građe, što znači da je posuđeno 177 knjiga po danu. Broj 
mladih, koliko vidimo iz ovog Izvješća, povećao se za 268 novih korisnika u dobi od 4 do 14 godina koji 
su posudili 11.141 knjigu. Nadajmo se da ovi podaci, da ih sada ne ponavljam, govore u prilog tome da 
raste interes za knjigu, što poglavito pokazuju mladi, pa molim kratki komentar. Nadalje, na 
lnformativno-posudbenom odjelu za odrasle korisnicima je omogućen pristup Internetu na tri radne 
stanice  koje omogućavaju korištenje besplatne bežične internetske mreže. Stoga, kao informacija 
našim građanima koji imaju potrebe za Internetom, mogu li se ovdje koristiti Internetom samo  članovi 
Gradske knjižnice ili se mogu koristiti i građani koji to nisu, odnosno da dođu u Gradsku knjižnicu i 
koriste ovu pogodnost? Također, u kulturnoj djelatnosti potičemo i dalje razne aktivnosti u smislu 
pomaganja prilikom izdavanja knjiga, što smo vidjeli kod gospodina Čeglaja i drugih, ali ono što bi 
posebno potaknuli i zamolili da nastave raditi je usmjerenost pozornosti prema izgradnji zbirke 
Domovinskog rata, poglavito za ovo naše područje. Stoga, molim komentar na tu tematiku. Nadalje, 
imam još dva kratka pitanja. Kako je Upravno vijeće održalo tri sjednice na kojima su donesene odluke 
vezane uz svakodnevni rad i djelatnost Gradske knjižnice, postavljam pitanje, jesu li za kvalitetno 
funkcioniranje dovoljne tri sjednice u razdoblju od šest mjeseci? Nadalje, u Financijskom izvješću vidi se 
da se slijedi Financijski plan za 2017. godinu, što je dobro, ali bi komentirao jedan podatak. Naime, 
prihodi od pruženih usluga u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine ostvareni su u iznosu od 229.750,00 
kuna, što čini 42,01% od planirane veličine za 2017. godinu. Moraju nadoknaditi dio koji im nedostaje, 
pa molim ravnatelja da nam kaže koje će dodatne napore u tom smislu uložiti kako bi to ostvarili? 
Ponavljam, Klub vijećnika prihvatiti će predmetno Izvješće." 
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačila je: "Klub vijećnika će 
prihvatiti Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Slavonski Brod za razdoblje siječanj - 
lipanj 2017. godine. Da ne ponavljam sve podatke koje su moji prethodnici istaknuli, mi ćemo samo 
pohvaliti rad ove Ustanove i mislimo da je ona zaista perjanica institucija u kulturi u gradu Slavonskom 
Brodu."    
 
Vijećnica Karmen Dizdar Gregurević, Lista grupe birača, navela je sljedeće: "Ponovo ću skrenuti 
pozornost na pečat i potpis. Naime, u ovom Izvješću imamo pečat i potpis, a u prethodnom Izvješću ga 
nemamo, pa bi zamolila za objašnjenje, zašto smo usvojili Izvješće koje nema potpisan dokument, a u 
ovom ga, kao i u drugim izvješćima ustanova imamo?" 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Pitanje je ravnatelju kao i svom ostalim 
ravnateljima ustanova. Imate li kao ravnatelji nekakvih svojih prijedloga, eventualno nekakvih projekata 
gdje vam mi kao gradski vijećnici možemo ponoći? Naime, govorim u svoje osobno ime, ali možda i u 
ime ostalih vijećnika, pa ukoliko imate nešto u čemu vam mi u svom djelovanju kao predstavničko tijelo 
možemo pomoći, slobodno nam se obratite putem e-maila." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, naznačio je: "I ja bi čestitao ravnatelju na ovako konciznom Izvješću. 
Naime, često puta dolaze nam izvješća koja su na 200 stranica, a ovdje nije nabrojano sve, barem po 
onom što ja e-mailova dobijem od Gradske knjižnice koji su na bazi najmanje jedan ili više dnevno. 
Puno je veći opseg posla nego što je ovdje navedeno. Ono što me zanima su dvije stvari. Gradska 
knjižnica ima svoju računalnu mrežu i ono što me je 'ubolo u oko' je jedan mrežni disk. Pretpostavljam 
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da na takvom mrežnom disku imate neprocjenjivo vrijedne podatke, pa me zanima kako spremate te 
podatke u smislu nekakvog backupa ili arhive? Je li potrebno u tom smjeru što razmišljati i tražiti možda 
povećana sredstva kroz proračun, jer tako važna građa u jednom trenutku može nestati i onda ćemo 
biti u problemu? Drugo, budući da su realno ovdje, po strukturi zaposlenih, najvećim dijelom VŠS i na 
više, 'upadne mi u oči' stručno usavršavanje. Koliko je to često i zadovoljava li to uopće vaše kriterije s 
obzirom da znamo financijsku situaciju i da je nemoguće izdvojiti za bilo kakvu ozbiljniju djelatnost? Mi 
u znanosti znamo da odete na konferenciju, primjerice u Kairo, 'lupam' ili Švicarsku, pet ljudi da ode to 
su razine nekoliko desetaka tisuća kuna, da ne kažem EUR-a i bilo kakvo stvarno stručno usavršavanje 
je upitno ako imate 3.800,00 kuna." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća inzistira na odgovoru vijećnici Karmen Dizdar Grgurević u svezi pečata 
i potpisa. 
 
Ivan Stipić, ravnatelj Gradske knjižnice Slavonski Brod, odgovorio je: "U ime Gradske knjižnice 
Slavonski Brod koristim prigodu da najavim dolazak Mjeseca hrvatske knjige, manifestacije koja traje 
više od pola stoljeća u Republici Hrvatskoj i koja upravo služi kao odgovor, odnosno kao poticaj za 
odgovor na jedno od ovih pitanja, a to je privlačenje novih korisnika gdje mislim na mlađu populaciju 
grada Slavonskog Broda. Ići ću redom po pitanjima. Gradska knjižnica Slavonski Brod pokušava 
kontinuirano sudjelovati u nagovoru na čitanje. Ta kampanja je na razini Republike Hrvatske i upravo to 
radimo s nekim sekundarnim knjižnim djelatnostima, različitim manifestacijama i suradnjom s 
udrugama, ustanovama i drugima na području Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije kao što 
je Veleučilište, Učiteljski fakultet, Hrvatski institut za povijest i tako dalje. Korisnici Interneta u Gradskoj 
knjižnici Slavonski Brod su isključivo članovi Gradske knjižnice Slavonski Brod. Gradska knjižnica 
Slavonski Brod ima dvije socijalne kategorije članstva gdje doista ljudi koji žive ispod određenog 
materijalnog financijskog minimuma mogu koristiti usluge Gradske knjižnice, pa samim tim i Internet. 
Nadalje, izdavaštvo i zbirka Domovinskog rata, ovdje moram reći, uz prepoznatu pomoć Grada 
Slavonskog Broda, Gradska knjižnica Slavonski Brod potrudila se da pomogne gospodinu Čeglaju i 
većina rada oko izdavanja njegove knjige je zapravo volonterski rad Gradske knjižnice Slavonski Brod, 
djelatnika Gradske knjižnice Slavonski Brod, čak i nekih privatnih osoba kako bi ta knjiga vidjela svjetlo 
dana, a doista je knjiga od općeg interesa za grad, županiju, pa i za susjedne dijelove bivše Općine 
Bosanski Brod prije rata. Zbirka Domovinskog rata je novi projekt u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod i 
broji negdje 540 jedinica knjižne građe. Uz knjižnu građu Gradska knjižnica Slavonski Brod skupljala je 
u Zavičajnoj zbirci i ostale memorabilije vezane uz Domovinski rat, pa imamo različite zbirke oznaka 
brodskih ratnih postrojbi, fotografije i tako dalje. Sjednice Upravnog vijeća su održane tri. Kako Gradska 
knjižnica Slavonski Brod ima Stručno i Upravno vijeće koordinacija između ravnatelja, Stručnog i 
Upravnog vijeća po meni je dobra i mislim da je održan dovoljan broj sjednica s obzirom da članovi 
Upravnog vijeća trebaju u ime osnivača  kontrolirati i upravljati na neki način sa ustanovom na način da 
se transparentno i kvalitetno troše proračunom predviđena sredstva. Nadalje, u svezi vlastitih sredstava 
od 42%, odnosno o podbačaju u vlastitoj zaradi moram reći da za to postoji više razloga. Jedan je opći 
trend smanjivanja čitanja na razini Republike Hrvatske i kao što sam rekao postoje dvije, tri kampanje 
na razini Republike Hrvatske, što provodi Ministarstvo kulture, u kojima sudjeluje i Gradska knjižnica 
Slavonski Brod, od kampanje 'Čitaj mi', 'I ja želim čitati' i tako dalje. To su različite kampanje za djecu, 
za osobe s različitim poteškoćama u razvoju i kampanja koja zapravo pokušava na opći način javno 
zagovarati knjigu i knjižničarstvo kao javno dobro. U svezi pitanja kolegice, vijećnice Slavice, prijedlozi 
ravnatelja, moram reći da će Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo kulture, već sada u mjesecu 
listopadu izaći s novim prijedlogom Zakona o knjižnicama u kojem sam aktivno sudjelovao i čini mi se 
da će biti kvalitetniji nego je to ovaj prethodni. Na neki način će definirati podjelu osnivača između 
Grada i Županije. Mi smo matična ustanova od 1963. godine za cijelu bivšu Općinu Slavonski Brod, a 
danas za Brodsko-posavsku županiju i skrbimo o 55 jedinica na njezinom području. Na žalost, u nekim 
davnim vremenima, kada se podijelila osnivačka prava između ustanova u kulturi na neki način se to 
izgubilo. Nije to samo u gradu Slavonskom Brodu, nego je to u svim gradovima u Republici Hrvatskoj. 
Ovaj novi Zakon bi to trebao regulirati, pa time i pravedniji raspored sredstava, a osobno što se nadam 
da će riješiti novi Zakon je pitanje povratka dobrog starog bibliobusa s kojim bi Brodsko-posavska 
županija puno dobila, ali mislim da bi i Brodsko-posavska županija, kao Zadarska i sve ostale županije 
trebala na neki način doista najviše i financirati tu djelatnost, odnosno gotovo u 100% iznosu. Na kraju, 
kolega vijećnik Lujić je pitao za backup podataka, mi radimo preko knjižničnog sustava Zaki, imamo 
svoj 'oblak' koji sve 'backupira' i sigurnosno je zaštićen na razini Republike Hrvatske. Uz to po savjetu 
ljudi koji nam održavaju sustav povremeno sve 'backupiramo' na diskove koji nisu u mreži da ne bi 
stradao sustav kao takav. U svezi stručnog usavršavanja mogu samo ponoviti ovu žalosnu konstataciju 
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koju ste rekli. Grad Slavonski Brod je doista za stručno usavršavanje omogućio dosta sredstava, 
međutim kako s tim sredstvima možemo plaćati samo kotizacije uvijek je problem, jer kotizacije su 
zapravo u odlasku na stručno usavršavanje bilo gdje zapravo, na neki način, 'najmanji dio kolača'. 
Nadamo se da će se to u komunikaciji s Gradom i dalje rješavati, jer za sada nije bilo problema. Moram 
reći da ukoliko se nešto zamolilo u pravili se i izašlo u susret. Prošle godine je bila u pitanju oprema 
Gradske knjižnice, odnosno dodatna sredstva i Grad Slavonski Brod ih je u proračunu predvidio i 
odobrio. Nadalje, ja sam obveznik prema tijelima vlasti poslati ovjerenu dokumentaciju, međutim tijela 
vlasti u radnim materijalima definitivno nisu obvezna na pečat i potpis."  
 
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 za razdoblje siječanj 
– lipanj 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 25 glasova "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 Izvješću. 
 
Vijećnik Josip Samardžić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je kako slijedi: 
"Klub vijećnika prihvatiti će Izvješće o radu i financijsko izvješće  Kazališno-koncertne dvorane Ivana 
Brlić Mažuranić za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. Kratko ću komentirati  Izvješće i zamolio bi 
ravnatelja se osvrne na moje komentare. Na temelju godišnjeg programa rada tijekom promatranog 
razdoblja Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić ostvarila je u polugodišnjem razdoblju 
ukupno 94 različita programa, od kojih 47 u vlastitoj organizaciji, 21 program drugih nositelja te 26 
programa u Centru mladih. Program je pratilo preko 40.000 posjetitelja. Dakle u 180 dana koliko je 
promatrano razdoblje od šest mjeseci, 94 je programa, što čini da je svaka dva dana bilo kulturo, javno 
događanje, s tim da treba imati na umu da su to ostvarili uz zaposlenost od sedam djelatnika. U tom 
smislu podržavamo ovakav angažman i entuzijazam, jer svako kulturno događanje je dobrodošlo našem 
gradu i građanima, a najbolji indikator toga je upravo ova posječenost koja je evidentirana na ova  94 
programa u izvještajnom razdoblju. Stoga, sami Brođani najbolji su kritičari koji su svoju pohvalnu 
ocjenu izrazili posjetom. Najbolje o tome govori posječenost, odnosno pune dvorane te zadovoljstvo 
publike manifestacijama kao što su 'Dani plesa', susreti baletnih umjetnika četiri hrvatska plesna centra, 
'U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić', kazališnih radionica, 'Brodskom glazbenom ljetu' i drugima. 
Također je bogati program udruga, smještenih, rekao bi u matičnoj kući, tako da na zadovoljstvo 
građana Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić  okuplja kulturnu jezgru grada uz Dječje 
kazalište, Satiričko kazalište mladih, Brodski harmonikaški orkestar, Tamburaški orkestar, Studio za 
moderni i klasični ples, Pjevačko društvo Davor i tako dalje. Uz ovakvu popunjenost programima uspjeli 
su ostvariti sve planirane programe u okviru redovne sezone i svih manifestacija te ostvariti planiranih 
50% prihoda za programske izdatke  vlastitom djelatnošću, što je svakako za pohvalu. Višak prihoda 
ostvaren u prvih šest mjeseci u iznosu od 281.143,00 kuna govori o pažljivom odnosu Ustanove prema 
financijskom planu i prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna. Upit od strane građana su sljedeći: 4. 
Svjetske umjetničke igre nisu akceptirane kao uspješne, dobre i nisu dobile prolaznu ocjenu kod naših 
sugrađana te su svi komentari uglavnom negativni, što smo vidjeli na portalima, lokalnoj i nacionalnoj 
televiziji. Koliko sam razumio, navedene igre nisu bile uspješne niti u Vukovaru, a to su jedina dva 
organizatora koja su bila iz Republike Hrvatske. Koliko mi je poznato iz prošlog saziva Gradskog vijeća, 
u planu i programu za ovu godinu nije bilo tih  4. Svjetskih umjetničkih igara, možda se varam. Stoga, 
na koji način je Kazališno-koncertna dvorana bila uključena u tu aktivnost?  Je li Ustanova imala to u 
programu? Molim da se razjasni geneza i rezidue, zaostalo, nakon ovih igara. Također molim da nam 
pojasnite planiranu obnovu pozornice." 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naveo je sljedeće: "Mislio sam 
reći ovo što je i kolega Samardžić rekao, za posjećenost programima, pa ću to preskočiti. Međutim, 
ponovo ću skrenuti pozornost kod ovog Izvješća na određene knjigovodstvene manjkavosti vezane za 
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rashode kao što su reprezentacija, troškovi noćenja, nabava cvijeća, naknada ZAMP-u i drugo. Naime, 
ponovno se ne evidentiraju na odgovarajućim računima računskog plana, jer nisu niti planirani. Kako bi 
se to izbjeglo i kako bi bila bolja učinkovitost upravljanja troškovima te veća transparentnost u izračunu 
financijskog plana za 2017. godinu, a isto tako za izradu financijskog plana za 2018. godinu potrebno je 
sve programe i aktivnosti planirati prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji. Stoga, Klub vijećnika 
će prihvatiti ovo Izvješće uz opasku na manjkavo i ne transparentno knjiženje pojedinih stavki."  
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatit će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće  Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje siječanj – lipanj 
2017. godine. 
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, prihvatit će Izvješće o radu i financijsko 
izvješće  Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
 
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, naznačio je: "Kako je već deset puta ovdje postavljeno isto pitanje o 
ovom pečatu, pa mi sada 'vrag ne da mira', pa razmišljam o čemu se radi. Naime, po čemu je taj pečat 
bio ili ne bio pravovaljan govori u zaključku da je predlagatelj gradonačelnik, pa kaže, 'u povodu 
razmatranja izvješća' i tako dalje, on upućuje, on je potpisan, pečat je Grada te piše da je za zakonitost 
i točnost kompletnog materijala viša stručna suradnica. Po ovoj logici je pitanje, je li pečat i potpis 
dovoljan samo na zadnjoj stranici ovakvog izvješća ili bi se na svakoj pojedinoj stranici moralo 
potpisivati? Zato pretpostavljam da je ovo sasvim dovoljan uvodni dio gdje gradonačelnik kroz Kolegij 
gradonačelnika daje i zakonitost potvrđuje da su oni pregledali materijale. Samo toliko, ispričavam se 
što nije u sastavu točke." 
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, dodala je: "Samo mala digresija. Mi imao 
pravnu stručnu službu koja može dati sud o ovom, a možemo iznijeti i svoje mišljenje o tome. Stoga, 
ako se na financijsko izvješće nije stavio pečat i potpis mi ne znamo tko je to financijsko izvješće radio, 
a mi želimo znati tko je radio financijsko izvješće. Naime, pored izvješća o poslovanju imamo još jedan 
dodatni dokument, financijsko izvješće." 
 
Hrvoje Špicer, ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić odgovorio je: 
"Prvo pitanje se odnosilo na 4. Svjetske umjetničke igre koje su organizirane u Slavonskom Brodu i one 
nisu bile u planu rada naše Ustanove te smo za njih saznali, formalno-pravno, negdje u mjesecu lipnju, 
ali sam sazvao Upravno vijeće i tražio od njih dozvolu, odnosno mišljenje i suglasnost da idemo u taj 
posao i te igre. Taj posao smo napravili i dvorana je radila svih tih pet dana, svaku večer. Nije bilo to 
jednostavno organizirati, jer mi tada imamo godišnje odmore, ali smo to uspjeli napraviti. Kvaliteta je 
bila dvojbene i žao mi je, ono što sam ja uspio primijetiti, neću ulaziti u razloge organizatora, ali 
programi koji su bili najavljeni kod nas u dvorani zapravo nisu bili održani. Neki umjetnici nisu mogli 
doći, a najavljeni su iz dalekih egzotičnih zemalja i zapravo ono što nam je najveći problem, a i inače 
svakome tko radi Kazališno-koncertnoj dvorani, bilo da ste organizator programa ili dajete samo svoju 
tehničku potporu, objasniti ljudima zašto se neki program ne održava, jer smo mi ti koji tu radimo i koji 
smo uvijek na terenu i oni koji smo krivi. Mi smo taj nekakav prvi štit. Uglavnom, mi smo svaku večer 
bili tamo dežurni, odradili smo što smo mogli, a građani su dali svoje mišljenje o tome. Drugo, kako je 
Kazališno-koncertna dvorana bila uključena u sve to, mislim da sam objasnio. Preko Upravnog vijeća, 
imali smo odluku da u to idemo i napravili smo to. Treće pitanje, pitanje obnove naše pozornice gdje se 
zapravo radi o tome da Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić u ovoj godini ima iz 
gradskog proračuna osigurano 430.000,00 kuna i da sam na natječaju Ministarstva uspio osigurati još 
300.000,00 kuna, pa je plan bio da se obnovi pozornica i da se nabavi dodatna scenska oprema u 
smislu naše scenske rasvjete. Kako Grad za nas, sukladno Pravilniku o javnoj nabavi, odrađuje taj 
posao mi smo poslali za rasvjetu u mjesecu travnju, svibnju da se pokrene bagatelna nabava. Ona je 
pokrenuta u mjesecu srpnju i nitko se nije javio, ako sam dobro informiran, pa je onda ponovljena u 
mjesecu kolovozu. Sada imamo problem da je izabran ponuditelj, ali smo ušli u jedan dio godine koji je 
za nas vrlo nezgodan i kada majstori dođu idućih, daj Bože da bude, 22 dana ili 30, 35 dana mi ne 
možemo raditi. Postoje ugovori koje sam morao otkazivati i dogovori koje sam morao otkazivati, a kako 
će to biti referirano na javnost ne znam. Naravno da se slažem da se pozornica treba obnoviti, jer je 
stara 40 i nešto godina, međutim, pokušao sam sugerirati Gradu, pa nisam uspio, da od sredstava koja 
su dobivena od Ministarstva kupimo plesni pod, rasvjetu i razglas, a onda bi zamolio Gradsko vijeće da 
planirana gradska sredstva prebace u iduću godinu, pa da se pozornica radi u mjesecu srpnju i 
kolovozu. To mi nije prošlo. Upravno vijeće je tražilo da se ipak prihvati odluka Grada kao takva. Mi taj 
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ugovor imamo i sada ne znam je li firma koja je dobila posao potpisala već ugovor i zapravo ga čekamo 
s velikim nestrpljenjem. Konverzirat ćemo nadzor i ništa nam drugo ne preostaje nego nadati se da će 
to biti napravljeno što prije i što kvalitetnije. Na zadnje pitanje u svezi noćenja, ZAMP-a i cvijeća, 
ponoviti ću ono što sam i govorio, prvi puta je to primijećeno kao mana u Izvješću u mjesecu lipnju, u 
Izvješću za 2016. godinu. Međutim, mi smo već odradili prvih šest mjeseci u 2016. godinu i nikada 
nismo imali primjedbu na takav način knjiženja i sada to, naravno, više ne radimo, iako se ne slažem 
samo s jednom stvari, noćenje, ZAMP i cvijeće zaista spadaju u programske troškove, jer u našoj 
Ustanovi su to programski troškovi, ništa drugo. Ja ću prihvatiti svaku sugestiju Upravnog odjela za 
financije i računovodstvo, da nam dopuste, što smo već i tražili jednim pismom, ne znam jesam li dobio 
na to odgovor, da dobijemo još koju rubriku i još koju kolonu, pa ćemo onda posebno pisati cvijeće, 
ZAMP, domjenak i sve drugo što bude bilo." 
 
Gradonačelnik je dodao kako slijedi: "U svezi pozornice i scenske opreme, rasvjete i ostalog što ide 
uz to, moram reći da smo to imali planirano prošle godine, ali nije odrađeno, da ne pričamo sada čija je 
odgovornost za to. Ove godine je to krenulo možda malo kasno, ali smo imali nekakve troškovnike koji 
su odrađeni godinu dana prije i koji po mišljenju stručnih službi, ljudi koji se bave tim poslom, nisu bili 
odrađeni onako kako treba i to je odrađeno. Imamo ponudu iz Osijeka i imamo ponudu iz grada i taj 
dio je odrađen. Zašto se čekalo do sada, zašto ravnatelj nije htio potpisati ugovor, čak je dovodio i 
odvjetnika na Upravno vijeće, neću u to ulaziti, ali je nepošteno prema Gradu koji je sve ove godine 
osiguravao sva ova sredstva. Imali smo sličnu situaciju s dizalom od prije šest, sedam godina kada smo 
morali vratiti sredstva, jer dizalo nije odrađeno, a ove godine, u izbornoj kampanji, odradi se dizalo bez 
Grada i slika se tri puta na otvaranju, tri puta se otvara dizalo. Stoga, nije dobro da ravnatelj koristi 
svoj položaj u političke svrhe, jer on nije političar. On je ravnatelj jedne gradske ustanove. U ovom 
slučaju se radi o tome da se pokušalo da se ugovor ne odrađuje sada, a imali smo jedan ugovor 
sklopljen za ovaj mjesec, a čak niti on nije bio sklopljen, da se novac prebaci za iduću godinu što bi bilo 
pitanje bi li Ministarstvo ponovo dalo 300.000,00 kuna. Onda bi ponovo netko drugi bio kriv zašto se 
pozornica nije odradila. Znači, pozornica se mogla odraditi prošle godine, nije naša krivnja. Ravnatelju, 
Vi ste provodili sve, imali ste odriješene ruke i mogli ste to odraditi preko ljeta. Niste odradili i sada ste 
ovu godinu ponovo dočekali kraj one mrtve sezone. Mi želimo urediti tu pozornicu, poglavito što i sami 
kažete kako je za neke stvari opasna. Mi ćemo to odraditi, uz odgodu možda jedne predstave. Možda 
jedne predstave, a i ta predstava se može održati u Centru mladih, jer koliko mi je poznato samo je 
jedan glumac u toj predstavi koji glumi Ćiru Blaževića ili što već glumi, a ovaj posao će se odraditi. Vaše 
prepiske u zadnjih nekoliko mjeseci s Odjelom ili Vaši odgovori su nešto o čemu bi se ovdje moglo 
raspravljati. Ne možete Vi određivati Odjelu koji provodi javnu nabavu u Gradu Slavonskom Brodu kako 
će se javna nabava provoditi. Valjda je svatko od nas odgovoran za onaj posao koji radi, jer ako netko 
nešto radi protuzakonito, taj će odgovarati za to. Ne možete reći da ste stručniji za javnu nabavu od 
pročelnice za financije ili osobe koja provodi javnu nabavu za sve projekte."     
 
Hrvoje Špicer, ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić dodao je: "Samo 
nekoliko komentara i onog što će biti najlakše za objasniti. Ovu predstavu što gradonačelnik spominje 
'Ćiro' gdje je samo jedan glumac, mi nju, gradonačelniče, niti ne otkazujemo. Ona će biti večeras u 
dvorani i to nije ništa sporno, ali odgoditi Gavelu, Lado i te stvari, to se, na žalost, ne može napraviti u 
Centru mladih. U svezi ove pozornice i svega toga skupa, vjerujete li mi da je meni itekako stalo da se 
ta pozornica obnovi. Natjecao sam se za ta sredstva, razgovarao sam s Vama i svašta nešto. Mi smo 
naravno Gradu Slavonskom Brodu dali, jer smo morali, da nam vodi javnu nabavu i ja uopće ne 
dovodim u pitanje da to rade nestručni ljudi, međutim kada se radi nabava takve vrste onda se može 
napraviti na nekoliko načina, pa i izravno zvati gospodarske subjekte u ovom gradu. U svakom slučaju 
bilo je loše, ja sam predlagao da se to napravi tako da se to stavi na internetske stranice, ali se to nije 
napravilo. Zaključak Vaš je da naš prvi troškovnik nije valjao, pa ja sam ga radio u komunikaciji s 
Hrvatskim narodnim kazalištem iz Osijeka gdje sam razgovarao s čovjekom koji bio dugo godina šef 
tehnike. Razgovarao sam s ljudima koji su prošle, pretprošle godine mijenjali pozornice, Kerempuh u 
Zagrebu i hrvatski Histrionski dom, pa nešto znam o tome i ono što dvojim u ovom novom natječaju, ne 
znam jeste li primijetili ako ste ga čitali, da je promijenjena kvaliteta i debljina drveta. Mi smo u prvom 
tražili drvo A klase, debljine 22 milimetra, a ovdje sada dobivamo drvo AB klase debljine 19 milimetara. 
Zvao sam, pa čak ne želeći reći o čemu se radi, stolare u našem gradu koji su mi objasnili razliku 
između A i AB klase i rekli da to zapravo nije isto. Stoga, ja se nadam da će to biti dobro, ali što se 
kvalitete materijala koji će biti ugrađen tiče, imam velike sumnje."    
 



 50 

Gradonačelnik je naveo: "Moram priznati da sam iznenađen s reakcijama našeg ravnatelja koji ima 
sumnje u ljude koji su ovlašteni za nekakav posao, koji dobivaju žig i vrlo lako izgube taj žig i ovlaštenja 
ako naprave nešto mimo zakona i ostalog. Druga stvar, ova država poštuje Zakon o javnoj nabavi, a to 
što Vi privatno razgovarate s nekim i dogovarate kako ćete koji posao odraditi, to je Vaša stvar, ali ova 
Gradska uprava počiva na tome da poštujemo Zakon o javnoj nabavi i da se jedino na taj način može 
raditi. Druga stvar, nekoliko mjeseci se nisam uključivao u Vaša dopisivanja, dogovaranja i 
pregovaranja s pojedinim odjelima u Gradskoj upravi. Stali ste iznad Odjela za financije, Odjela 
graditeljstva i niste nam dostavili, a traženo je od Vas da dostavite, sada spominjete Gavelu i Lado, to 
niste još uvijek dostavili u Gradsku upravu. Ako imate predstave,… Niste dostavili… donesite… Što Vam 
je dostavljeno? Gospodine Špiceru, tražena su 22 dana da budu slobodna, jer za 22 dana će biti gotov 
posao. Za 22 dana će biti gotov posao. Niste dostavili niti jednu predstavu. Je li Vam dostavljeno to…"    
 
Ksenija Knežević, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo: "Ja nisam dobila 
popis predstava. Dobila sam suglasnosti…." 
 
Gradonačelnik: "Ja ću Vam sada donijeti.. Sada Vam donesem e-mail gdje se firma žali na Vas da ne 
može doći do Vas i da ne može dobiti slobodan termin u našoj Kazališno-koncertnoj dvorani. Evo sada 
Vi donesite te e-mailove koje ste poslali. E-mail se ne može izbrisati. Ostaje trag. Donesite e-mailove 
koje ste poslali i kada Vam gostuje Lado, kada Vam gostuje… Nemojte ići podcjenjivački prema svima, 
jer ne znate građevinu bolje od inženjera građevine, ne znate financije boljke od pročelnice za financije. 
Prema tome, držite se svoga posla. Vi ste ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane, ali ne možete doći s 
privatnim odvjetnikom na Upravno vijeće Ustanove koje je u vlasništvu Grada Slavonskog Broda. To ne 
možete. Da ste radili na vrijeme ne bi došli u poziciju da obnavljamo pozornicu u mjesecu listopadu, 
studenom." 
 
Kako je vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, zatražila stanku, predsjednik 
Gradskog vijeća odobrio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke sjednici je nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je: "U dijelu 
prethodne rasprave učinilo mi se da smo se odmaknuli od središnjeg sukusa stvari. Stanku smo 
iskoristili kako bi smo, zapravo, smirili strasti i zamolili sve, ukoliko možemo, da pristupimo glasovanju. 
Lijepo smo krenuli s izjašnjavanjima o ovoj točki dnevnog reda, pa mislim da je bilo vrijeme da malo 
predahnemo i vratimo se koncentriranije na nastavak ove točke." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je: "Zahvaljujem što ste mi pomogli, ali, naravno, dužnost je 
predsjednika Gradskog vijeća da to stavi na glasovanje kada smatra da je to potrebno. Istine radi, dati 
ću riječ pročelnici Kseniji Knežević da razjasni ovu raspravu koja se prethodno vodila oko dostave ili ne 
dostave materijala."  
 
Ksenija Knežević, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo navela je: "Htjela 
bi se koncentrirati na to da su nama poznate predstave koje su trebale biti odgođene u ovom razdoblju 
kada će se raditi pozornica. Naime, na sastanku koji smo održali i na kojem je bio nazočan ravnatelj, 
zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić, gospodin Kalić, gospođa Štivić i ja bilo je dogovoreno, vezano 
za projekt pozornice, da će biti dostavljena dokumentacija u svezi održavanja predstava, odnosno za 
ugovorene i ne ugovorene predstave. Taj dan smo čekali popis tih predstava koje se eventualno trebaju 
otkazati kako bi točno znali kada će se pozornica raditi. Međutim, to nije bilo dostavljeno. Ja sam i sada 
išla pregledati e-mailove i mogu reći da dokument vezano za otkazivanje Gavile i ne znam još koje 
kazališne kuće nismo dobili. S obzirom na dugotrajni proces, možda već i mučan, stvarno bi željeli da se 
ovaj projekt za koji ćemo dobiti sredstva Ministarstva kulture, a koja trebamo iskoristiti do 15. 
studenoga, odradimo na korist svih građana." 
 
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" 
za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 25 glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 
privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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− 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. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnica Romana Mišić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj – lipanj 2017. 
godine. 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, prihvatit će Izvješće 
o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj – lipanj 
2017. godine. 
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatit će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj – lipanj 2017. 
godine. 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvatit će Izvješće o radu i financijsko izvješće 
Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
 
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 za 
razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 23 glasa "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 Izvješću. 
 
Vijećnica Romana Mišić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima u vlasništvu Grada Slavonskog 
Broda za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
 
Vijećnica Sanda Livia Maduna, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakla je kako 
slijedi: "Klub vijećnika glasovati će protiv ovog Izvješća. Naime, analizirali smo ovo kratko i šturo 
Izvješće i kao takvo ga ne možemo podržati. Smatramo da Ustanova za gospodarenje športskim 
objektima u vlasništvu Grada Slavonskog Broda treba ostvarivati više vlastitih prihoda, kao što bi 
trebala biti i bolja organizacija rada. Ne vidimo ideje za napredak. Prostori nisu na raspolaganju našim 
građanima, primjerice, Športsko rekreacijski centar Klasije zatvorio je svoja vrata za građane preko 
ljeta, odnosno nije se radilo do 15.00 sati. Ljeto je i školski praznici, a naši građani nisu mogli koristiti 
Centar za nekakvu, recimo, jutarnju rekreaciju. Nadalje, prošli put smo apelirali da Izvješće bude 
sadržajnije te da se prikaže usporedna financijska analiza u odnosu na prethodna razdoblja. Žao nam je 
što su se ravnatelj Ustanove i Upravno vijeće oglušili i u ovom Izvješću na naš apel te iz navedenih 
razloga glasovati ćemo protiv." 
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatit će Izvješće o radu i 
financijsko izvješće  Ustanove za gospodarenje športskim objektima u vlasništvu Grada Slavonskog 
Broda za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
 



 52 

Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, naznačila je: "U svezi Izvješća, svi 
objekti su u plusu osim Stadiona Stanko Vlajnić Dida, što je vrlo pozitivno. Ja bi se samo referirala na 
gradonačelnika koji mi je prošli put rekao da sam 'polupala lončiće' kada smo usvajali godišnje izvješće 
športskih objekata, pa bi samo rekla da su svi pokazatelji bolji. Idemo u boljem smjeru. U svezi 'lončića' 
zanima me zašto se djeci ne subvencionira dio treninga koji oni plaćaju, jer je gradonačelnik meni 
rekao da tamo treniraju naša djeca? Kada sam pitala za loše financijske pokazatelje, rekao mi je da 
sam 'polupala lončiće' i da tamo treniraju naša djeca, a sada su se pokazatelji poboljšali, pa ga sada 
pitam, zašto Grad ne subvencionira toj našoj djeci nekakve treninga, jer sva ta naša djeca plaćaju 
između 150,00 i 200,00 kuna za jednom ili dva puta tjedno sve treninge? Naime, radi se o tome da to 
djeca, odnosno njihovi roditelji plaćaju."    
 
Vijećnica Sanda Livia Maduna, HDZ, navela je: "Imam jedno pitanje, pa ne znam tko će mi 
odgovoriti, pretpostavljam ravnatelj. Naime, 31. kolovoza 2017. godine organiziran je turnir u vaterpolu 
pod nazivom 'Klepetan'. Organizator je bio, ako se ne varam Vaterpolo klub Marsonia. Pohvaljujem 
organizatora i osobno mi je drago da se za naše građane organiziraju aktivnosti ovakve prirode. No, 
mene zanima, smatrate li da je fer i pošteno našim građanima naplatiti punu cijenu ulaznice, s obzirom 
da se moglo koristiti samo pola bazena? Građani drže da je već i ovako cijena od 20,00 kuna za 
ulaznicu visoka."  
 
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, istakao je: "Samo bi se nadovezao, kako kolegica kaže, u prošlom 
sazivu je tražila da se u ovo Izvješće stavi planirano i ostvareno za prethodne godine, izvršenje i sve 
ostalo. Na žalost, moram reći da to nije jedino izvješće, jer smo, isto tako, mi tražili za trgovačka 
društva već deset godina, pa nikada to nismo dobili. Stoga, ne bi sada izdvojio samo Ustanovu i samo 
na njih bacio teret, jer zanima me, tko je uopće napisao izvješće u kojem ćemo vidjeti kakvo je stanje 
bilo 2014., 2015. i 2016. godine, pa provući nit, a kamo li da iz njega vidimo što će biti 2018. ili 2019. 
godine, odnosno da daju prijedloge za budućnost. Stoga, ne bi ja samo stavljao teret na ovog 
ravnatelja koji je relativno novi, jer sada je tu puno bolje. Može li bolje? Može. Ja sam isto jedan od tih 
koji je rekao da bi možda Ustanova za gospodarenje športskim objektima trebala imati po meni dvije 
vrste direktora, jedan za tehnička pitanja i održavanje ovih silnih objekata, a drugi organizacijskog i 
menadžerskog karaktera. Jedan čovjek da organizira koncert Halida Bešlića ili veliku manifestaciju i da 
održava pipe, kako je svojedobno jedan naš ravnatelj rekao da imaju nevidljivo održavanje, oni koji su 
bili sjećaju se koji je ravnatelj u Ustanovi to rekao, vrlo je teško. Zato apeliram da se ovom ravnatelju 
svakako pruži pomoć na način da imamo tog drugog koji će se baviti nekakvim drugim stvarima. 
Ukoliko je on zadužen za organizaciju i menadžerstvo, održavanje krupnih događaja i svega ostalog što 
će donijeti prihod, a onda će iz tog proizaći ovo što kolegica Karmen traži, da se možda danas, sutra i 
našoj djeci, a ne klubovima sufinancira, no o tom po tom. Definitivno je da ljudi sami ne mogu raditi u 
niti jednoj ustanovi ako mi svi ovdje ne stavimo 'glavu na kup', a mi ovdje stalno kao 'rogovi u vreći' 
stalno se svađamo tko je bolji, a tko je lošiji, a najgore prolaze građani i grad Slavonski Brod." 
 
Gradonačelnik je odgovorio: "Čudni smo mi ljudi, a i grad. Maloprije imamo jednog ravnatelja koji 
opstruira projekte Grada Slavonskog Broda, ne želi uložiti u objekt koji on vodi i dobije 100%, odnosno 
jednoglasno prođe njegovo Izvješće u ovom Gradskom vijeću. Sada imamo situaciju da imamo 
Ustanovu za gospodarenje športskim objektima koja dobro posluje, a pojedinci, stojim kod toga, i dalje 
'lupaju lončiće' i 'brkaju lončiće', jer Grad subvencionira preko Zajednice športskih udruga šport mladih i 
svi ovi objekti su subvencionirani od strane Grada Slavonskog Broda i Ustanove za gospodarenje 
športskim objektima preko Zajednice športskih udruga. U ovom polugodištu je to za sada 283.000,00 
kuna, samo za korištenje športskih objekata. To Grad daje i to klub ne plati. Stoga, dvorana koja je 
200,00 kuna, klub plati 80,00 kuna. Mislim da je to vrlo velika subvencija za klubove, a Vi brkate 
pojmove, ono  što mi kao roditelji za svoje dijete što trenira u nekom od klubova platimo 150,00 ili 
200,00 kuna. Na to mi ne možemo utjecati. To morate razgovarati kao roditelj s klubovima. Ja za svoju 
djecu istu tu cijenu plaćam. Nadalje, bilo je priče o turniru 'Klepetan' i o cijeni od 20,00 kuna koja je 
previsoka. To je jedna od najnižih cijena u Republici Hrvatskoj za ovakav kompleks kakav mi imamo. 
Osim toga, imamo subvencionirane ulaze na bazene, mjesečne, polugodišnje i godišnje karte i to nije 
visoka cijena. Obiđite ostale bazene u Republici Hrvatskoj, pa ćete to vidjeti. Stoga, morate znati da je 
Grad Slavonski Brod, u zadnjih deset godina, uložio u športsku infrastrukturu preko 130 milijuna kuna, 
da smo početkom ove školske godine otvorili četvrtu školsku športsku dvodijelnu dvoranu osnovne 
škole i  koriste ih i naši klubovi. Znači, naša djeca i to ne plaćaju. Kada pogledate prije deset godina 
niste imali niti jedan od tih objekata. Imali ste Klasije koje su izgledale kao da je netko bacio, ne 
kasetnu bombu, nego atomsku bombu. Uredili smo ih. Jesu li radili preko ljeta, mislim da su radili, a 
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treba li raditi 24 sata, mislim isto tako da ne treba, jer znamo vrijeme kada baš nije normalno da se 
bavimo športom. Kada je vani 40, 50 stupnjeva, ne znam tko bi igrao na Klasijama ili na bilo kojem 
drugom terenu. U svakom slučaju, rekao bi da Ustanova za gospodarenje športskim objektima dobro 
gospodari, da imamo određenih problema s nekim klubovima koji duguju, ali ja sam uvjeren da će se i 
to riješiti, da će i ti klubovi izmiriti svoje dugove i ovaj rezultat će biti još bolji. U svakom slučaju, kada 
riješimo izgradnju Kajak-kanu kluba i onog što smo zamislili na Stadionu kraj Save, onda ćemo sigurno 
imati više sredstava za dodatnu dotaciju ovim klubovima, jer će manje trebati za športske objekte, ali 
moramo svi paziti na ono što imamo."   
 
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 za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 23 nazočna vijećnika, s 15 glasova "za" i 8 
glasova "protiv", 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 Izvješću. 
 
Vijećnica Romana Mišić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće  Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, prihvaća Izvješće o 
radu i financijsko izvješće  Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvaća Izvješće o radu i financijsko 
izvješće  Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje za razdoblje 
siječanj – lipanj 2017. godine. 
  
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, prihvaća Izvješće o radu i financijsko 
izvješće  Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje za razdoblje 
siječanj – lipanj 2017. godine. 
 
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 za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 23 glasa "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

− JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 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 Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda.  
 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 
prihvatio Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za 
razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine te ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.  
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Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Josip Samardžić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je: "Klub 
vijećnika prihvatit će Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Slavonskog Broda za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. Molim samo jedno objašnjenje. Naime, na 
prvoj stranici financijskog izvješća imamo materijalne rashode u iznosu od 59,48% od planiranog za 
2017. godinu, odnosno za 10% više, pa molim da nam zapovjednik pojasni je li to nekakva nabavka ili 
slično?" 
 
Vijećnik Ivan Katušić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvat će u cijelosti Izvješće o 
radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj – 
lipanj 2017. godine. 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naveo je: "Klub vijećnika će prihvatiti 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za razdoblje 
siječanj – lipanj 2017. godine. Međutim, imam samo jedno pitanje. Gledajući ovo primijetio sam, osim 
možda opreme koju bi trebalo svakako zamijeniti novom, još i godine starosti zaposlenih u Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi. Stoga, što je razlog tome da je 37%, ako dobro vidim, starijih, između 50 i 60 
godina? Naime, to znači da će ubrzo u mirovinu, a i s druge strane takvi ljudi, svaka čast godinama, ali 
trebaju izaći na intervenciju, popeti se možda na nekakav stup, kuću ili nešto, nije isto kao mladić od 25 
godina. Znate li što je razlog takve priče?" 
 
Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, odgovorio je 
sljedeće: "U svezi materijalnih rashoda od 59%, trenutno ne znam točno odgovoriti na što se to odnosi. 
Uglavnom, tijekom kalendarske godine ti troškovi budu balansirani i rijetko kada bude probijanja. Mogu 
odgovor dostaviti u pisanim obliku kada provjerim o čemu se točno radi. Nadalje, starosna dob 
djelatnika, moram reći kako je glavni krivac za starosnu dob vatrogasaca Zakon o mirovinskom 
osiguranju. Bio je prijedlog prije dvije, tri godine da idu po posebnom zakonu gdje bi starosna dob bila 
55 godina i 41 godinu mirovinskog staža, što je nekakvo primjereno vrijeme za odlazak u mirovinu. 
Međutim, to je sve palo u vodu, zakon nije donesen tako da moramo to prihvatiti i snalaziti se kako 
znamo. Inače, u zadnje vrijeme situacija se čak polako poboljšava, jer je došlo mladih ljudi, ali 
prijašnjih godina je stanje bilo i gore, odnosno prosjek starosti je bio veći."  
 
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 za 
razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 23 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 6. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog 
Broda do 2020. godine 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da je predlagatelj točke, gradonačelnik Grada 
Slavonskog Broda Mirko Duspara, a uvodno izlaganje s video prezentacijom podnio je Sven Simov u 
ime izrađivača Strategije, tvrtke Urbanex d.o.o.  
 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 
prihvatio prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. 
godine te ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnica Ana Pitlović, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Odluke o 
usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine. 
 
Vijećnik Tomislav Tekić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naznačio je: "Klub 
vijećnika također prihvaća prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog 
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Broda do 2020. godine. No, ono što je pomalo iznenađujuće je da od 14 strateških projekata koji se 
planiraju provesti do kraja provedbene faze Strategije urbanog područja Slavonskog Broda, njih čak 
preko 60% usmjereno je na kulturu. Naravno da smo mi za razvoj kulture, međutim, između navedenih 
projekta jednostavno nismo prepoznali niti jedan koji će svojom realizacijom omogućiti zapošljavanje 
150 do 200 naših građana u realnom sektoru te na taj način smanjiti trend iseljavanja, utjecati na rast i 
razvoj gospodarstva i na kraju krajeva samog proračuna Grada. Spominje se također osnivanje i razvoj 
Inovacijskog inkubatora kao poduzetničkog akceleratora, što je naravno za pohvalu, ali nas zanima, što 
se planira s postojećim o kojem smo već govorili, Poduzetničkim inkubatorom? Hoćemo li mi postati 
grad inkubatora i koja će biti njihova svrha? Također, jedan od projekata je, što je u fazi realizacije, 
nabava 12 energetskih učinkovitih autobusa, pa nas zanima, planira li Grad možda osnovati vlastito 
društvo za javni gradski prijevoz, odnosno koja je primarna svrha nabavke tih autobusa?" 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, istakao je: "Pred nama je Strategija razvoja 
urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine koja obuhvaća grad Slavonski Brod i još nekoliko 
jedinica lokalne samouprave. Ono što je zanimljivo u Republici Hrvatskoj je intencija 1990. godine 
izdavanja dokumenata što debljih i što nepotrebnijih, pa onda mi tu dajemo strategiju na strategiju, 
oko strategije, za strategiju, protiv strategije i nikada to ne provedemo. Usput još organiziramo tri, 
četiri povjerenstva i da bi ona funkcionirala platimo ih i opet ništa ne provedemo. Na žalost, ovdje je 
dano dobrih stvari i meni se sviđa da ste se okrenuli prema znanosti u jednom segmentu, ljudskim 
potencijalima i kadrovima, međutim ako se dođe da je upitno da se od 14 projekata jedan od projekata 
eventualno ne sufinancira i ne nastavi sufinanciranje Sveučilišta, onda dolazimo do upitnosti čemu ova 
Strategija. Onda napravimo strategiju koja će nam ovdje odražavati, ne znam, proizvodnju raznih oblika 
životnih, da ne nabrajam kakvih ili ne znam bavljenje nekim prizemnim poslovima. Mi moramo ovdje 
postati, ako želimo, urbano područje, IT centar i na neki način se početi urbanizirati i podići razinu 
obrazovanja mladih ljudi. Ova Strategija može biti dobra, pitanje je samo, tko će biti na vrhu da 
provede ovu Strategiju. Ako se ne varam rekli ste da nam to otvara mogućnosti prema fondovima gore, 
međutim, ako bude Mujo i Haso sjedio u ministarstvu, pa mu se sviđa gradonačelnikovo čelo ili ne sviđa 
ili moja glava sviđa ili ne sviđa, mi opet nećemo dobiti pare, a ovo će ostati samo popis dobrih želja. 
Stoga, da, obje ruke za Strategiju, Vama svaka čast, rekli ste da je jedno Veleučilište sudjelovalo u 
procjenjivanju, a može li se znati…. Uglavnom, kako god je, da se to još i u gospodarskom smislu, kako 
je gospodin rekao, definirati, međutim, poučeni iskustvom prethodnih godina, bojim se da će ova 
Strategija, na žalost, ostati mrtvo slovo na papiru i da ćemo negdje zapeti u vakuumu i da se to neće 
realizirati. Punu podršku dati ću maksimalno koliko mogu, ali ako budemo imali opiranja od središnje 
vlasti, bila ona lijeva, desna, gornja ili donja, nebitno  je, nažalost, imati ćemo samo ovako lijepu 
prezentaciju. Klub vijećnika prihvatit će svakako prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja 
urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je kako slijedi: "Prije nekoliko mjeseci 
kolegica i ja smo u Gradskoj upravi tražile nacrt Strategije razvoja slavonskobrodskog urbanog područja 
na uvid, ali je, nažalost, nismo mogli dobiti uz obrazloženje da nam je ne mogu dati, jer nije gotova. 
Unatoč tome, na privatnom portalu SBplusu, još u mjesecu listopadu prošle godine su u nastavcima 
objavljivani projekti iz ove Strategije, ali ne svi. S obzirom na to postavljam pitanje, zašto onda mi kao 
gradske vijećnice nismo mogle dobiti nacrt ove Strategije? Nadalje, zašto nije održan javni uvid, javna 
prezentacija i javna rasprava o konačnom prijedlogu nacrta Strategije razvoja slavonskobrodskog 
urbanog područja na koje bi bili pozvani svi zainteresirani građani? Na ovaj način u potpunosti smo 
isključili građane iz procesa odlučivanja o budućnosti našeg grada. Znam da po smjernicama za izradu 
Strategije nije propisana obveza provođenja javne rasprave, ali to bi ipak pokazalo određeni 
demokratski standard. Primjerice, u Zagrebu su održali javni uvid i javnu prezentaciju, pa čak i javnu 
raspravu. Smjernicama za izradu savjetuje se da se broj strateških projekata ograniči na 5 do 10 
projekata, a mi ih u Strategiji imamo 14, pa je to možda razlog zašto su tražili da se nešto izbaci, iako 
pohvaljujem što ih je 14 i trebamo se truditi da izvučemo što više. Stoga, iz ovoga vidimo da je 
postojao prostor za održavanje javne rasprave da je zato bilo dobre volje. Mi, gradski vijećnici, danas 
smo dovedeni u neugodnu situaciju da moramo odlučivati o usvajanju ili odbacivanju Strategije unatoč 
tome što ne raspolažemo s dovoljno informacija o planiranim projektima i programima. Čak su i 
strateški projekti vrlo slabo objašnjeni. S obzirom na trenutni fiskalni kapacitet Grada i Županije 
zabrinuta sam hoće li biti dovoljno sredstava za realizaciju svih planiranih projekata i programa. Čudno 
je da je među strateške projekte uvršteno opremanje nepostojećeg hotela, ali ne i njegova izgradnja. Iz 
izvješća o radu gradske Razvojne agencije za 2016. godinu vidimo da je planirana i izgradnja hotela u 
Tvrđavi, ali u Strategiji, na popisu strateških projekata, nema tog projekta. Generalno govoreći 



 56 

smatram da je Strategija dobro napisana, ali ima određene nedostatke. Naime, ukoliko sam dobro 
shvatila, smjerovi razvoja slavonskobrodskog gospodarstva su prehrambena, metaloprerađivačka i 
drvoprerađivačka industrija. U Strategiji nije precizno definirano u kojem smjeru bi trebao ići razvoj 
slavonskobrodskog Sveučilišta, odnosno kakvo Sveučilište želimo te nisu niti precizno definirani potrebni 
centri kompetencija. Posebno je nejasno, a što su pitali i vijećnici HDZ-a, što se želi postići s javnim 
gradskim prijevozom? Nabavljaju li se novi autobusi za javni gradski prijevoz ili za prigradski prijevoz 
kojim bi se povezao Slavonski Brod s okolnim općinama? Pretpostavljam da je u pitanju povezivanje s 
općinama koji su ovdje partneri, jer za javni gradski prijevoz 12 autobusa nije dovoljno. Nadalje, na 
moje pitanje, možemo li mi kao gradski vijećnici svojim prijedlozima i kritikama mijenjati sadržaj 
konačnog prijedloga Strategije, na žalost, vidim da to nije moguće, a to je bio razlog zašto sam tražila 
odgodu ove točke dnevnog reda za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. Ukoliko mi kao gradski vijećnici 
možemo davati svoje prijedloge, jer kako sam na početku rekla, želimo biti konstruktivna oporba, mi 
ovim putem, usvojili to ili ne, želimo dati svoje prijedloge i viziju Strategije za koju smatramo kako je 
nužno potrebna ovom gradu s obzirom na gospodarsku situaciju: 
1. Slavonski Brod i općine iz sastava slavonskobrodskog urbanog područja zajednički trebaju osnovati 
poduzeće za javni gradski i prigradski prijevoz. Naime, ako to ima jedan Sisak, onda bi bilo lijepo da s 
godinama koje dolaze to ima i Slavonski Brod.  
2. Poduzetnički inkubator i akcelerator treba graditi u novoj Zoni Zapad na Jelasu, a ne na Bjelišu jer 
Zona Zapad je ipak najveća i najperspektivnija slavonskobrodska poduzetnička zona. Dolazi novi Zakon 
o državnoj imovini kojim će, pretpostavljam i iskreno se nadam, to zemljište, budući da je u vlasništvu 
države, pripasti Gradu tako da će Grad imati mogućnost za izgradnju one industrijske zone o kojoj cijelo 
vrijeme pričamo. Ove projekte treba povezati u projekt, ono što je bitno, znanstveno-tehnološkog parka 
koji mora postati glavni slavonskobrodski strateški razvojni projekt. 
3. Nužno je izraditi detaljni plan uređenja brodske Tvrđave kao i plan upravljanja Tvrđavom i gradskom 
povijesnom jezgrom. Hitno je potrebno izraditi akcijski plan za konzerviranje Tvrđave kako bi se 
zaustavilo njezino daljnje propadanje. 
4. Grad Slavonski Brod mora pokrenuti osnivanje agencije za upravljanje Tvrđavom po uzoru na Grad 
Osijek. 
5. Glavna gradska turistička atrakcija trebao bi biti Muzej Vojne Krajine, kao temelj za vojno-povijesni 
muzej, a ne tematsko-interpretacijski centar Ivane Brlić-Mažuranić iz ekonomskih i povijesnih razloga. 
Slavonski Brod mora svoj identitet grada izgradit na temeljima prošlosti u čijem središtu je suživot 
grada i tvrđave. 
6. Za oživljavanje Tvrđave nužno je popločavanje Oružnog trga i osnivanje još jednog atraktivnog 
muzeja. Kolegica i ja predlažemo da to bude muzej maketarstva, modelarstva i igračaka koji bi se 
mogao smjestiti u istočni dio Kavalira Tvrđave Brod. To može biti interaktivni muzej koji nećete doći 
samo jednom pogledati, nego se može poboljšavati i uvoditi novi modeli.  
Za kraj bi ponovila da Varaždin ima 12.000 stanovnika manje od Slavonskog Broda i 6.480 više 
zaposlenih nego Slavonski Brod. Unatoč tome, iako bolje stoje nego mi, u njihovoj Strategiji razvoja 
glavni projekt je upravo projekt novog tehnološkog parka s centrom kompetencija za obnovljive izvore 
energije. Njihov cilj je otvaranje novih 1.000 do 2.000 novih radnih mjesta, što mislim da put kojim 
mora krenuti i Slavonski Brod. Mi ćemo podržati prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja 
urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine, jer nam je cilj što prije i što više ostvariti 
projekata iz ove Strategije. Šteta je što nije bilo javne rasprave, je ovo što govorimo, nismo izmislile. 
Povezale smo se sa stručnim ljudima i strukom te mislim da među tim ljudima ima struke koja bi se 
itekako uključila i pokazala jednu drugu viziju grada kojom mi zaista moramo ići." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, istakao je: "Samo bi dodao, budući da je 
ovdje dan pregled organizacija uključenih u Partnersko vijeće, pretpostavljam da su one značajno 
djelovale, vidim cijeli niz znanstvenih institucija i drugih, ali kada se govori o znanstveno-istraživačkim 
centrima, onda se mora znati u kojem se smjeru ide. Koprivnica, Varaždin ili već koga ste nabrajali, oni 
kada su se organizirali imali su temelj na kojem su to gradili. Sada otvoriti znanstveno-istraživački 
centar koji će biti orijentiran prema svemirskoj tehnologiji, otprilike bi bilo kao baciti 600 milijardi dolara 
u crnu rupu. Ničem ne bi služilo. Stoga, prvo moramo izvući što možemo raditi i koji su nam ljudski 
potencijali. Najljepše je reći 'znanstveno-tehnološki centar', ali čega i koga? Prehrane, drvne, metalsko-
prerađivačke? Naime, zato se i krenulo u tom smjeru, jer tu imamo kapacitete. Đuro Đaković, kakav 
god da je, ovakav ili onakav, pet tisuća ljudi radi unutar žice. Znanja mora postojati, jer ako smo mogli 
proizvesti nekada tenk, lokomotivu ili nešto drugo, onda ćemo vjerojatno u tom smjeru i dalje graditi. 
Sada otvarati nešto za što nismo adekvatno opremljeni, niti u ljudskom, niti u materijalnom, niti u bilo 
kojem drugom segmentu, bilo bi vrlo diskutabilno. Mislim da Strategija sama po sebi ne može biti 
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zatvoreni dokument, ona mora biti otvorena, jer sutra možemo dovesti, primjerice, netko će dogovoriti 
autoindustriju i krenuti ćemo s novim znanjima. Netko će investirati 10 milijardi dolara. Što ćemo onda? 
Držati se Strategije kao 'pijan plota', pa nećemo moći nigdje mrdnuti. Stoga, Strategija da, Strategija je 
podloga oko koje ćemo graditi priču. Sam je gospodin rekao, nama se otvaraju fondovi, pa ćemo tražiti 
u fondovima gdje je naša niša, možda uopće strojarstvo neće biti niša, možda će biti nešto drugo, 
možda će bit,i što je gradonačelnik predlagao, pedagogija ili ne znam koji sve smjerovi koje nam 
nedostaju. Stoga, ja bih ovo shvatio kao okvirni dokument oko kojeg će se graditi i koji će se morati 
mijenjati. Mijenjati će se silom prilika. Država će nam možda dati neke druge smjernice koje ćemo 
morati implementirati."    
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naveo je: "Složio bi se sa svim dosadašnjim sudionicima 
ove rasprave, poglavito s gospodinom Lujićem, da ne kažem, iz protivničkog, suparničkog tabora, pa i 
sa Slavicom, naravno. Očito je iz ovoga svega, rasprave su odlične, suvisle i očito je da upravo 
nedostaje javna rasprava i pristup ljudima i pojedincima koji su zainteresirani i koji žele napredak ovoga 
grada i njegove okoline, kako ovdje piše, urbanog područja. Kada već o tome govorimo onda se iz 
perspektive budućeg Sveučilišta potpuno slažem sa gospodinom Lujićem u svezi razvoja IT industrije i 
sa Slavicom koja govori o nekakvim muzejima, ali su u 60% projekata u Strategiji zapravo navedeni 
kulturni ciljevi,' target', kako vole reći stručnjaci, engleski. Međutim, u Zadru postoji muzej iluzija, pa 
možda s obzirom na ove igračke i tako dalje, možemo možda otvoriti i Madame Tussauds ovdje u 
Slavonskom Brodu. Malo šale, ali kada govorimo o vrstama industrije i onome što se može u 
međuvremenu ponuditi, dobar je prijedlog da Strategija bude podložna dopunama i promjenama u 
hodu, a ne da se toga držimo, kao što se kaže,kao 'pijan plota'. Primjerice, netko je ovdje spomenuo 
prehrambenu industriju i njezine mogućnosti, pa zar nije išta suvislije od toga da u južnoj Slavoniji 
imamo takvu stvar? U Zagrebu živi čovjek koji se preziva Stokuća i koji je prvak svijeta, dobio je 
nekoliko zlatnih medalja na svjetskim natjecanjima malih kućnih piva. Inače je Brođanin. Njegovim 
osobnim istraživanjem Sava je najbolja voda za proizvodnju piva i temeljem savske vode i znanja 
spreman se staviti na raspolaganje Slavonskom Brodu. Nekada smo u Slavonskom Brodu imali 
pivovaru, možda Vi, gospodine  Duspara, ne znate da smo mi u Slavonskom Brodu imali pivovaru…. Ne 
znate Vi…ali…   Imati ćete priliku reći i tako svakom loncu budete poklopac… Prema tome ima puno 
mogućnosti i mislim da je ova tvrtka Urbanex ovo napravila po svom razmišljanju korektno, ali da je 
ovakvih prijedloga koje su ovdje iznijeli vijećnici trebalo biti uvršteno i u ovu Strategiju. Naravno da nije 
nitko protiv Strategije, jer reći će građani da smo protiv razvoja Slavonskog Broda, a nismo. Stoga, svi 
smo za, ali imamo i dobre prijedloge i dobronamjerne prijedloge." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Ne smijemo podcijeniti znanstveno-
tehnološki park i njegovo osnivanje, jer je od izuzetne važnosti. Kada govorim o znanstveno-
tehnološkom parku onda smatram da je to, jednako kao i Sveučilište, dugoročan proces koji se ne 
može dogoditi u godinu dana. To je dugoročan projekt u, recimo, najmanje deset godina razvoja i 
trebali bi gledati u tom smjeru. Kao što sam napomenula, ako jedan Varaždin koji puno bolje stoji nego 
mi razmišlja u tom smjeru, onda ne vidim razlog da i Slavonski Brod ne krene istim putom. Ne samo 
grad Slavonski Brod, ima i drugih gradova u nizu i gradovi Europske unije. U svezi muzeja modelarstva, 
maketarstva i igračaka, imate takvih muzeja svuda po vani, po zemljama Europske unije koji donose 
itekako respektabilnu dobit tijekom godine. Zamislite kada bi mi takvo nešto imali u Hrvatskoj, koliko bi 
učenika iz drugih škola, kada bi se turistički povezali, koliku bi dobit samo donosilo gradu Slavonskom 
Brodu, a i okruženju. Zamislite da se takav jedan ogroman muzej pojavi u gradu Slavonskom Brodu. 
Normalno da bi klinci htjeli dolaziti i gledati i da bi tu zaista bilo određene zarade i za sam Grad 
Slavonski Brod. Imamo primjer interaktivnog muzeja i u Krapini."   
 
Vijećnik Stanislav Sorić, Duspara Mirko-NL, naznačio je: "Htio bi gospodinu Grubišiću reći da sam 
imao biti u jednom društvu naših domaćih potencijalnih poduzetnika koji su htjeli investirati u našem 
gradu i ljudi koji su došli iz Austrije, znalci koji imaju tehnologiju i koji su povezani s bankarskim 
sektorom iz Austrije. Znači, mi imamo želju sagraditi pivovaru i oni dođu i sagrade pivovaru. Oni su 
vlasnici te pivovare dok se kroz poslovanje to ne otplati. Poslije toga mi Brođani bi trebali preuzeti tu 
pivovaru. Tada je bilo razgovora o vodi i između ostalog osoba koja je sagradila puno pivovara u Europi 
kaže kako je tehnologija toliko napredovala da se točno zna koja je kvaliteta vode mora biti da bi pivo 
bilo super. Kaže, mi uzmemo i analiziramo vodu, bez obzira Sava, Drava ili Dunav i ono što manjka to 
ubacimo, a ono što je višak izbacimo i dobijemo perfektnu vodu."  
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Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je riječ izvjestitelju i 
predlagatelju točke. 
 
Sven Simov, u ime izrađivača Strategije, tvrtke Urbanex d.o.o. odgovorio je sljedeće: "U svezi 
broja strateških projekata, u smjernicama se savjetuje 5 do 10, a mi smo ih stavili 14, nakon 
konzultacija s Partnerskim vijećem, ali i s predstavnicima Ministarstva gdje je usuglašen odabir ovih 14 
projekata. Tu bi naglasio da ovo nisu jedini projekti koji će se financirati ili koji su jedini namijenjeni za 
financiranje kroz ITU mehanizam, nego su ovo projekti koji su u ovom trenutku prepoznati kao, recimo 
strateški projekti, dok svi ostali projekti imaju gotovo jednake šanse za prijavu, ukoliko budu odgovarali 
propozicijama natječaja. To su projekti koji nisu imenom i prezimenom navedeni u Strategiji, ali se 
nalaze u bazi ili će se prijaviti na određene natječaje, samo je važno da se poklapaju s određenom 
mjerom unutar Strategije. Vjerujem da je Strategija dovoljno sveobuhvatna da će se svaki projekt 
pronaći u ovim mjerama. Nadalje, ukoliko nije provedena javna rasprava kao takva, ona je provedena 
na način savjetovanja kroz Partnersko vijeće te kroz fokus grupa kojih je bilo organizirano, ako se ne 
varam osam, prilikom izrade Strategije gdje je bio uključen širi spektar dionika u izradu same Strategije. 
Također je poslan poziv za dostavu projektnih prijedloga prilikom izrade baze projekata, što su samo 
neki od segmenata participativnog pristupa koji je primijenjen u okviru izrade ove Strategije." 
 
Gradonačelnik je naveo kako slijedi: "Budući da sam ovdje dosta dugo, 13 godina, mi uvijek imamo 
ovakvu situaciju. Na ITU mehanizmu se radi preko dvije godine, a mi se javimo zadnji dan, kada se 
donosi Strategija, da kažemo kako smo se trebali upoznati. Preko dvije godine radimo na ovom. Prošle 
godine smo dobili….. Gospođo Lemaić, Vi ste političarka, Vi ovo dobro znate. Prošle godine smo dobili 
od gospodina Tolušića dok je još on vodio Ministarstvo da smo prošli s ovih sedam gradova, iako je 
početno bilo samo četiri najveća grada, ali radi nas, jer smo tada daleko najviše napravili uvrstili su 
sedam gradova gdje smo bili i mi. Bili smo treći po bodovima i preko dvije godine radimo na ovom i 
uključeni su svi koji su htjeli i imali volju i želju da se uključe u rad, a danas nešto govorimo da nismo 
upoznati i da je nešto trebalo ovako ili onako. Stoga, ovdje nije samo ovih 5, 10 ili 14 projekta, nego je 
ovdje puno više projekata. Što će proći? Postoji mogućnost, ukoliko neki od gradova ne iskoristi svoja 
sredstva, da ih iskoristi drugi grad, jer je 345 milijuna EUR-a u igri. Podsjetio bi vas, kada pričamo o 
autobusima, da smo mi imali Slavonijutrans i znate kako je prošlo. Sada imamo koncesionara kojem 
Gradsko vijeće da subvenciju za određene kategorije građana grada Slavonskog Broda ili ne da i imamo 
javni gradski prijevoz. Prije smo to sa Slavonijatransom imali samo za Podvinje i Brodsko Vinogorje i za 
niti jedan drugi dio grada. Sada imamo šest linija, a mislim da je sada osam linija predviđeno u ovoj 
koncesiji koja je raspisana i koja uskoro treba biti otvorena i Grad košta samo onoliko koliko mi 
odlučimo kome ćemo pomoći. Hoćemo li pomoći umirovljeniku koji ima mirovinu ispod 2.000,00, 
2.500,00 ili 3.000,00 kuna, koliko se ovdje dogovorimo, učenicima i ostalim i nemamo brigu je li se 
autobus pokvario, koliko radnika ima i ostalo. Niti jedna od ovih tvrtki koje spominjete ne posluju 
pozitivno, niti mogu poslovati pozitivno, poglavito kada to vodi Grad, jer smo imali priliku to vidjeti 
prije. Govorimo o Zoni Bjeliš, zašto Zona Bjeliš, a ne Zona Zapad, pa zato što Zona Zapad tada nije niti 
postojala. Možda bi se mogli sjetiti da smo 2006. godine dobili zemljište u Zoni Zapad koje nam je, na 
žalost, poslije oduzeto od istog Ministarstvo, jer su zabunom dali nama i Općini Sibinj isto zemljište, pa 
su oni završili na Sudu. Mi smo odradili Zonu Bjeliš i radimo sada arheološka istraživanja koja su na 
30.000 m2 gotova i možemo raspisivati natječaj za potencijalne investitore. Dalje govorite o agenciji za 
upravljanje Tvrđavom. Malo je 'uhljeba', pa da ubacimo još kojeg. S čime će tu upravljati? Imamo 
Klasičnu gimnaziju s kojom upravlja ravnatelj Klasične gimnazije, imamo Galeriju Ružić kojom upravlja 
ravnatelj Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda, imamo Muzej tambure s kojim upravlja Udruga 
tamburaša i na to bi trebalo još nekoga tko će upravljati. S čim će upravljati? S ovom trojicom, 
četvoricom ili desetoricom sutra? Budimo racionalni. Koju god ustanovu otvorimo imati će svog 
voditelja, ravnatelja, direktora ili kako će se već zvati? Što im još treba, netko tko će ih upravljati ili 
kako ćemo sutra doći kada se njih četvorica tamo posvađaju, pa kažu ne damo Oružni trg da koristite 
kao Grad, primjerice za Katarinski sajam, Dječji sajam ili za Dan grada, jer je to sada u ingerenciji 
agencije koja će to voditi. Govorimo o suživotu Grada i Tvrđave kroz povijest. Od postojanja ove 
Tvrđave nije bilo suživota između grada i Tvrđave, naprotiv, grad je bio izgrađen od drvenih kuća koje 
bi Tvrđava u slučaju napada zapalila. Znači, grad bi zapalili da se sačuva Tvrđava. Na žalost, takva su 
se razmišljanja nastavila i sada, jer kada organizirate nešto kaže se, zašto to nije na Korzu? Svako ima 
svoj interes. Nadalje, govorimo o Varaždinu kao dobrom primjeru, novom tehnološkom parku i ostalom. 
Gledajte, iz Varaždina jedna tvrtka koja zapošljava 4.000 radnika došla je igrom slučaja, našim 
nagovorom, u okolicu grada Slavonskog Broda, jer u Slavonskom Brodu za sve prazne hale ljudi ne 
znaju što bi tražili, pa smo to našli u Gornjoj Vrbi. Tamo sada radi 550 radnika i svi pljujemo po tome 
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kako ti radnici rade ovako ili onako, a rade isto i imaju istu plaću kao i oni u Varaždinu gdje ih ima 
4.000. To nam ne valja. Kada uspoređujemo Varaždin, ako se ne sjećate dobro, u Varaždinu je, čak ne 
u Varaždinu, nego u Koprivnici, osnovano Sveučilište Sjever. Jednu godinu je bilo privatno, a drugu 
godinu bez ikakvih problema i bez ikakvih opstrukcija prebačeno je u javno sveučilište koje plaća 
država. Negdje usporedo s tim, kada su oni postali javno sveučilište, mi smo prošli Zakonom u Saboru 
Republike Hrvatske, ovdje sjedi privremeni rektor, a još uvijek smo na Ustavnom sudu za koji neki kažu 
da je donesena odluka 6-6, odnosno nije ukinut Zakon i Sveučilište u Slavonskom Brodu postoji. Ne 
sjećam se da je netko od vas pokrenuo pitanje do kada Ustavni sud misli ovo razvlačiti i kako neke 
stvari može riješiti za dva dana, a kada je grad Slavonski Brod u pitanju onda toga nema. Govorite o 
muzejima igračaka, dajte nam prvo tvornicu igračaka, pa da imamo igračke koje se pokvare staviti u 
muzej ili kada postanu stare, a u isto vrijeme radimo preko Turističke zajednice, jer sam predsjednik 
gradske Turističke zajednice, muzej industrijske baštine i imamo opstrukciju osnivača Muzeja Brodskog 
Posavlja. Županija ne da,  jer je predsjednik Županijske skupštine protiv toga. Imamo prenesena dva 
eksponata dole, a ova dva čekaju. Županija se izvukla i više ne želi platiti ništa te prebacuju teret na 
Grad i ostalo. Stoga, teško je u ovom gradu provesti bilo koju strategiju, jer imate, sada smo pričali o 
Strategiji u Županiji gdje se kao strateški projekt grada Slavonskog Broda stavlja produžena Svačićeva 
ulica. Ljudi u Županiji i u CTR-u ne znaju da smo mi produženu Svačićevu započeli s onim velikim 
rotorom na Glogovici. To ja prva faza produžene Svačićeve ulice i to smo već odradili. Treba samo 
nastaviti dalje. Danas ćete imati jednu od točaka vezanu za produženu Svačićevu, a nama to Županija 
stavlja u strateški projekt od  izuzetne važnosti za grad Slavonski Brod, a ne stavlja ulaz sjever u Đuru 
Đaković koji je puno važniji za grad Slavonski Brod, za kamione koji neće ulaziti u Kumičićevu i 
Vinogradsku. Tu niste podigli svoj glas prema Županiji i rekli, pa gdje vi živite? Županija kaže da 
Sveučilište za grad Slavonski Brod nije bitno, pa kako ćemo onda raditi na tehnološkim parkovima i 
ostalom kada živimo u županiji kojoj sveučilište nije bitno. Puli je bitno, Zadru je bitno, Dubrovniku je 
bitno, Sveučilište Sjever je bitno, a samo Slavonskom Brodu nije bitno. Nemoguće je ovako raditi, 
nemoguće je živjeti u ovom gradu na ovaj način kako mi to radimo."  
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, kao ispravak netočnog navoda istakao je: "Svi dobro 
znamo da može Županija i Grad, može i Donji Andrijevci i Bukovlje uvrštavati ovaj rotor na Glogovici u 
svoju strategiju ili bilo što drugo, međutim, dobro je poznato da je to državna cesta 423 i da je 
investitor, a i svu ostalu dokumentaciju radile su Hrvatske ceste. Stoga, ono pripada gradu Slavonskom 
Brodu i hvala Bogu da je napravljeno. Naravno, nitko nije s tim nezadovoljan, nego mislim da baš i 
nekakve, da kažem, tantijeme, nema pravo brati nitko. To je vlasništvo svih građana grada Slavonskog 
Broda, ali i hrvatske države, isto kao i županije. Hrvatske ceste su radile državnu cestu 423 s 
podvožnjakom i rotorom na Glogovici." 
 
Na javljanje vijećnice Slavice Lemaić, Lista grupe birača, za ispravak netočnog navoda, 
predsjednik Gradskog vijeća naznačio je: "Rasprava je trajala, postavio sam pitanje, ima li netko 
još za raspravu? Nakon toga sam završno dao riječ prezentatoru i predlagatelju. Ovo što je sada 
gospodin Grubišić rekao nije bio ispravak netočnog navoda. Ne kritiziram, ali nije bilo ispravka. 
Gospođo Lemaić, dva puta ste govorili o ovoj točki." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, inzistira na ispravku netočnog navoda.   
 
Predsjednik Gradskog vijeća: "Maloprije ste se javili za raspravu, niste rekli ispravak i ja sam Vam 
mahnuo da nemate više prostora, a sada to najavljujete kao ispravak. Tako ne možemo raditi…" 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača: "Ovo je zaista ispravak netočnog navoda." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća: "Niste se prijavili za ispravak, a u trenutku dok sam raspravu vodio 
pitao sam, ima li još netko za raspravu i svi su šutjeli. Prema tome.."  
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača: "Ne za raspravu, nego za ispravak netočnog navoda. 
To su dva različita pojma. Ovo je članak 93., ima se pravo govorite dvije minute po ispravku netočnog 
navoda." 
 
Predsjednik Gradskog vijeća nije dopustio vijećnici riječ, te je dao na glasovanje usvajanje 
prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine. 



 60 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 7. 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2017. 
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 
 
O točki se očitovao Odbor za financije i proračun koji je razmotrio i prihvatio Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu te ga upućuje Gradskom vijeću na 
raspravu i usvajanje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnik Tomislav Tekić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je: "Krajem prošle 
godine Klub vijećnika glasovao je protiv nerazvojnog i napuhanog proračuna koji nije stimulativan za 
razvoj gospodarstva. Ovo Izvješće samo potvrđuje da smo bili u pravu te ćemo glasovati protiv." 
 
Vijećnik Vatroslav Stojanović, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvati će 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu. 
  
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačio je: "Klub vijećnika će prihvatiti 
ovakav prenapuhani Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2017. 
godinu, jer smo u proračunu morali osigurati određeni dio sredstava da bi, eventualno, povukli sredstva 
iz fondova. Hoće li to biti ostvareno i u kojoj mjeri, ne znam, ali uglavnom, sada je izvršenje na nekih 
76 milijuna, od 216 milijuna kuna, ako se ne varam. Do kraja godine, budući da je ovo za prvih šest 
mjeseci, ne znam što je bilo u mjesecu srpnju, kolovozu i rujnu, je li taj proračun popunjen, je li došlo 
do povlačenje nekakvih sredstava iz fondova, ali kakve smo do sada sreće bili, vjerojatno ćemo završiti 
na nekih 150 do 160 milijuna kuna, jer po dobrom starom običaju Vlada nam neće dati niti jedan 
projekt." 
 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, navela je sljedeće: "Polugodišnje 
Izvješće o izvršenju gradskog proračuna za prvih šest mjeseci 2017. godine ukazuje na opasnost da i 
ovogodišnji gradski proračun u konačnici bude realiziran kao i proračun za 2016. godinu koji je završio 
debaklom u smislu ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na planirane. Ukupni prihodi i primici 
ostvareni su sa slabih 34,22%, sada smo dobili objašnjenje zašto, od planiranog godišnjeg iznosa, a 
rashodi sa samo 31,09% od planiranog godišnjeg iznosa. Iz tablice s rashodima i izdacima po 
proračunskim klasifikacijama na 53. stranici nažalost vidimo da su opet najviše podbacili oni upravni 
odjeli koji bi trebali biti nositelji razvoja grada i gradskih investicija. Upravni odjel za gospodarstvo ima 
izvršenje od 33,27%, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 37,16%, a Upravni 
odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša mizernih 11,46%. Ovogodišnji proračun je 
opet prenapuhan i previše ovisan o državnim pomoćima i sredstvima iz europskih i državnih fondova, 
pa se postavlja pitanje, kako je Grad prije mogao realizirati projekte bez sredstava od državne pomoći i 
europskih fondova, a sada skoro sve nade polaže u njih? Nadalje, prihodi od pomoći planirani su u 
iznosu od 85,1 milijuna kuna, a ostvareni sa samo 15,3 milijuna kuna, što predstavlja izvršenje od 
17,95% od godišnjeg plana. Iz ovog podatka vidljivo je kako će završiti ovogodišnji gradski proračun, 
jer nam se to dogodilo i prošle godine. Porezi na imovinu ostvareni su sa samo 23,46% od plana, a iz 
tablice broj 5 na 67. stranici vidljivo je i drastično smanjenje prihoda gradskog proračuna od poslovnih 
prostora u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Ti prihodi su s 1.927.000,00 kuna pali na 
1.272.000,00 kuna, pa je pitanje za gradonačelnika, što je uzrok pada prihoda od poslovnih prostora? 
Iz iste tablice vidimo da su prihodi od spomeničke rente prikazani skupa s prihodima  od prenamjene 
poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, pa postavljam pitanje, zašto prihodi od spomeničke rente nisu 
prikazani kao samostalna stavka? Ovo je dobronamjerno upozoravanje gradonačelnika i gradskih 
vijećnika da smo već u mjesecu listopadu, a još uvijek nismo usvojili program utroška sredstava od 
spomeničke rente. Stoga je navedeni program nužno pod hitno izraditi. Pozitivno je što prihodi od 
komunalnog doprinosa rastu u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, ali je prikupljeni iznos 
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osjetno manji od planiranog. U tekstu ispod tablice na 68. stranici imamo izračun postotka ostvarenih 
prihoda od komunalne naknade, a za komunalni doprinos takav izračun nemamo, pa bi molila resornu 
pročelnicu da nam objasni zašto su prihodi  od naknade za priključke na vodovodnu i kanalizacijsku 
mrežu u izvještajnom razdoblju za ovu i prošlu godinu nula kuna? Nadalje, iz podataka na 69. stranici 
vidimo da je planirano kreditno zaduženje Grada u iznosu od 20 milijuna kuna, ali nije realizirano, pa 
postavljam pitanje gradonačelniku, zašto se ne koriste sredstva iz kreditnog zaduženja? Čekamo li na 
natječaje europskih i državnih fondova? Na 76. stranici imamo informaciju o izgradnji školske dvorane 
Osnovne škole Hugo Badalić, Područne škole na Jelasu, ali nemamo informaciju o tome koliko je koštala 
njena izgradnja i koliki je udio gradskog proračuna u realizaciji tog projekta, pa bih molila objašnjenje. 
Nadalje, u odnosu na ukupno ostvarene rashode Grad se nije proslavio s iznosima jednokratne pomoći 
umirovljenicima za Uskrs od 124.85,00 kuna, a pomoći za nezaposlene od samo 9.000,00 kuna. U 
prosjeku svaki deseti Brođanin je osoba s invaliditetom, a za pomoći toj kategoriji izdvojili smo 
sramotnih 15.750,00 kuna. Dodatno mogu pročitati zamolbu koja ide prema Gradu od strane Udruge 
Loco Moto, a koju će gradonačelnik dobiti ovih dana vezano za određene stavke za koje mole da se 
uvrste u proračun Za sljedeću godinu, a što bi im u svakom slučaju omogućilo kvalitetniji život u našem 
gradu. Istovremeno je na rashode za promidžbu i informiranje odnosno na gradonačelnikovu 
samopromociju potrošeno preko  217.856,00 kuna.  Iz ovog Izvješća na 85. stranici vidljivo je da Grad 
Slavonski Brod plaća naknadu za neispunjavanje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, pa 
pitam, koliko bi Grad Slavonski Brod trebao zaposliti osoba s invaliditetom, pa da prestanemo plaćati 
ovu naknadu? Nadalje, sa 124.232,00 kune nastavlja se i dosadašnja politika trošenja gradskog novca 
na privatne odvjetničke urede, pa bi pitala gradonačelnika, u kojim predmetima privatni odvjetnički 
uredi zastupaju Grad i čemu služe gradski pravnici? Na 90. stranici Izvješća vidimo da Grad Slavonski 
Brod ništa ne ulaže u razvoj visokog obrazovanja, a deklarativno svi podržavaju osnivanje brodskog 
Sveučilišta i razvoj Veleučilišta. Na 92. stranici vidimo podatke o kapitalnim donacijama za izgradnju i 
obnovu crkvi, dok nam istovremeno kapela Svete Ane u tvrđavi već šest godina stoji nedovršena i 
izložena devastaciji od strane divljaka. Zašto za dovršenje unutarnjih radova na kapeli Svete Ane nema 
novca i kad će Kapela napokon biti dovršena? Molim Vas gradonačelniče, nemojte sada ovo smatrati 
ponovo nekakvim napadom, jer ja samo tražim odgovore na pitanja. Nadalje, koliko je koštala izgradnja 
ograde oko Odmarališta u Korčuli i kada će poduzetnička zona na Bjelišu biti stavljena u funkciju? Što 
još treba napraviti u zoni i koliko će to koštati? Na 98. stranici imamo informaciju o izradi elaborata o 
stanju Trga Ivane Brlić Mažuranić, pa me zanima koja je svrha izrade ovog elaborata, tko je izrađivač 
elaborata i koliko će koštati izrada ovog elaborata? Vratila bih se na 55. stranicu na kojoj se nalazi 
izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. U ovom Izvješću nedostaju 
podaci propisani člankom 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. 
Kakva je kamatna i ročna struktura gradskog duga te kakvo je stanje obveza gradskog proračuna za 
podignute kredite na početku i na kraju godine? Znači, interkalarna kamata i tako dalje. Iz kamatne 
strukture trebao bi se vidjeti postotni udio gradskog duga s fiksnom i promjenjivom kamatom, a iz 
ročne strukture obveze gradskog proračuna za vraćanje kreditnog zaduženja po godinama do roka 
dospijeća kreditnog zaduženja. Koliki je ukupni dug Grada Slavonskog Broda s 30. lipnjem ove godine 
za glavnice i kamate kreditnih zaduženja? Nadalje, ovaj Izvještaj kao i Izvještaj o izvršenju gradskog 
proračuna za 2016. godinu izrađeni su na osnovu istog zakona i istog pravilnika, ali se razlikuju po 
svom sadržaju. Gradonačelniče, objasnite nam zašto u ovom Izvješću imamo izvješće o provedbi plana 
razvojnih programa, a u Izvješću o izvršenju gradskog proračuna za 2016. godinu to nemamo? U 
Zaključku s Vašeg Kolegija na početku ovog Izvješća vidimo da se niti tu ne spominje izvješće o 
provedbi plana razvojnih programa, a da se već na idućoj stranici ono opet spominje kao sastavni dio 
ovog Izvješća. Rok za podnošenje polugodišnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna Gradskom 
vijeću je istekao, a bio je 15. rujna. S obzirom na to da je predsjednik Gradskog vijeća zadužen za 
sazivanje sjednica Gradskog vijeća, gradonačelniče, recite nam tko je odgovoran za kršenje zakonom 
propisanog roka? S obzirom na to da plan razvojnih programa ovogodišnjeg  gradskog proračuna nije 
izrađen na osnovu Strategije gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda i u skladu sa smjernicama 
Ministarstva financija te da je podnesen Gradskom vijeću nakon isteka zakonom propisanom roka 
kolegica i ja nećemo podržati ovo Izvješće." 
 
Gradonačelnik je odgovorio kako slijedi: "Moram priznati da nisam ništa drugo niti očekivao da će biti 
od onih koji nisu prihvatili ovaj proračun, da će on biti prenapuhan. Teško mi je objašnjavati, jer smo 
maloprije u točki imali Strategiju urbanog razvoja, ITU mehanizam i sve one projekte koje morate 
negdje kandidirati i gdje morate imati osiguran svoj dio sredstva u proračunu. Kada dobijete bilo koji 
projekt, primjerice projekt vrtića gdje ministarstvo daje 500.000,00 kuna, morate imate stavku na kojoj 
ste planirali raditi taj vrtić. Ukoliko nemate tu stavku nećete dobiti ništa. I kada dobijete nije garancija 
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da će ministarstvo i uplatiti novac. Mi sada čekamo s dva vrtića, jedina dva vrtića koja nismo obnovili su 
Trnoružica i Maslačak i čekamo da netko potpiše ugovore, da nam pošalje i da možemo krenuti s 
radovima, a proveli smo natječaj i izabrali izvođača radova koji čeka nečiju milost ili samilost. Proračun 
nije prenapuhan. Sami ste rekli, 85 milijuna je planirano za sve ove projekte, jer da je bilo volje i da 
živimo u nekoj drugoj državi onda bi možda već sada radili Kuću Ivane Brlić Mažuranić, naš Inkubator i 
Muzej tambure koji su vrijednosti svaki od milijun i nešto do dva, tri milijuna EUR-a od kojih bi 15% 
trebao osigurati Grad Slavonski Brod i imati to u stavci svog proračuna. Na žalost, niti jedan od tih 
projekata nije raspisan, ne našom krivnjom. Sada je bio gospodina iz Urbanexa koji je izravno od prvog 
dana uključen u sve što tiče ove Strategije i svega ostalog o čemu pričamo. Ovdje ste nabrajali nekakve 
stavke, Grad Slavonski Brod je jedan od rijetkih gradova, niti jedan proračun od kada sam 
gradonačelnik, nismo bili u minusu. Niti jedan proračun, koliko god se Vi trudili nešto reći, pa na kraju 
krajeva sva ova silna priznanja koja smo imali, imali smo za transparentno trošenje proračuna. Ovdje 
postavljate pitanje, sve i jedan projekt koji je Grad Slavonski Brod planirao, a gdje nismo ovisili o 
drugima završen je. Vrtić, dvorana, stanovi, dom na Livadi, Varošu i ostalom, sve je završeno i sve je u 
funkciji, a čekali smo Mjeru 07, gdje smo prošli i gdje još nema ništa dvije godine. Poslali smo 
dokumentaciju, pitajte ljude u Varošu, da li bi voljeli da se napokon završi Zagrebačka ulica. Bi, ali na 
ovakav način na koji Ministarstvo radi pitanje je hoće li to ikada dočekati, a kandidirali smo tu ulicu 
zajedno s biciklističkim, pješačkim stazama i rasvjetom u vrijednosti od 7,5 milijuna kuna. I tu je taj dio 
koji nismo, nažalost, ostvarili ili stadion u Podvinju i vrtić u Podvinju u Mjeri 07, a oni već razmišljaju da 
otvore novu Mjeru 07, a niti za staru nam nisu dali obavijest tko je prošao, kako je prošao i zašto je 
prošao, ili tko je odbijen. Čudna je stvar da isti projektant radi projektnu dokumentaciju za fasadu na 
našoj školi i na školi, ne znam gdje, u selu i u selu prođe, a naša bude odbijena, jer ima nedostataka. 
Ne znam, je li u stiroporu ili u čemu drugom ili što je škola iz grada Slavonskog Broda. Kažete da ne 
ulažemo u visokoškolstvo, fakultete i ostalo, gospodo draga da vas podsjetim, a morali bi znati, 
Učiteljski fakultet je u prostoru Grada Slavonskog Broda bez naknade, sjedište Veleučilišta je u gradskoj 
zgradi bez naknade, Strojarski fakultet na Korzu je u gradskoj zgradi bez naknade, a zgradu u 
Gundulićevoj ulici smo poklonili zajedno sa zemljištem Strojarskom fakultetu. Sve to, primjerice u 
Osijeku, svi fakulteti plaćaju, pa Vas pitam, je li to pomoć ili nije pomoć visokim školama i fakultetima 
grada Slavonskog Broda? Ne možemo neke stvari odraditi bez Županije koja nema interes da osniva 
Sveučilište u Slavonskom Brodu. Ne možemo to odraditi bez Ministarstva koje izgradi školu u Rušćici i 
ona stoji prazna i to nikome ne smeta. Spomenuli ste ovdje Kapelu svete Ane. Kapela svete Ane je 
završena prije nekoliko godina i za Vašu informaciju predana je našoj Župi. U mjesecu srpnju je bilo 
dvije godine kako nije u funkciji. Mislim da smo poslali zahtjev da nam je vrate, jer očigledno našoj Župi 
ne treba. Vi govorite da bi mi trebali nešto uložiti u tu Kapelu, pa mi smo je izgradili, od temelja, bez 
jedne kune pomoći bilo koga, čak je i Ministarstvo kulture reklo da to nije od interesa iako je to 
spomenik arhitekture i svega ostalog. Mi smo je izgradili, a sada, što je nekome teško postaviti stolice ili 
odrediti što će u njoj biti, to je drugi problem. Stoga, neka nam je vrate, pa ćemo je za mjesec dana 
staviti u funkciju. Vi bi kao gradska vijećnica to morali znati, a ne ovdje iznositi toliko neistina. Govorite 
o trošenju na promidžbu, ne znam, 200.000,00 kuna, za cijelu Gradsku upravu, a govorite kako je to 
samopromocija gradonačelnika. Meni ne treba promocija gospođo Karmen, ja svaki dan imam 
promociju, ja svaki dan prođem pola grada. Svaki dan i tako 13 godina. Vi ste imali svoju strategiju i 
prošli ste tako kako ste prošli na izborima, a sada skupljati nekakve poene na ovoj priči o izvršenju 
proračuna… Mi smo jedan od gradova koji je najmanje zadužen. Vi mene tjerate i pitate, zašto nisam 
iskoristio 20 milijuna kuna kredita? Iskoristiti ću ih na kraju godine, ali mi radimo cijelo vrijeme. Ne 
vidite li koliko je cesta i staza napravljeno u gradu Slavonskom Brodu? Nismo se 'naslikavali' na tim 
cestama, ali one su napravljene. Naši vrtići su svi obnovljeni. Stoga, malo pogledajte i malo analizirajte, 
pa će Vam puno toga biti jasnije. Za ove neke detalje oko izvršenja proračuna odgovore će Vam dati 
pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo."  
 
Ksenija Knežević, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo, odgovorila je: 
"Izvršenja od 33,27%, 37,16% i 11,46%.  Upravnog odjela za gospodarstvo, Upravnog odjela za 
komunalni sustav i komunalno redarstvo i Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša su u principu vrlo dobri postotci izvršenja kada se zna da je proračun planiran i da su njihovi 
izvori sredstava velikim dijelom planirani kroz pomoći, ITU mehanizam i ostalo, što je gradonačelnik već 
objasnio.  Nadalje, promidžba i informiranje čega se gradonačelnik također dotakao, prošle godine u 
isto vrijeme za promidžbu i informiranje cijele Gradske uprave i svih programa koje Grad provodi 
izvršenje je bilo 230.000,00 kuna, a ove godine je bilo 217.000,00 kuna, što znači i tu je smanjeno....."  
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Predsjednik Gradskog vijeća moli gradonačelnika i vijećnicu Karmen Dizdar Grgurevića da ne vode 
raspravu bez za to dobivene riječi. 
 
Ksenija Knežević, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo, nastavila je: 
"Naknada za spomeničku rentu i prenamjena zemljišta u ovoj pomoćnoj tablica, prihvaćam sugestiju i 
to ću razdvojiti. U ovoj tablice se to nalazi na istom kontu, što mi je promaknulo te ću ubuduće u 
pomoćnim tablicama to razdvojiti. Nadalje, naknade za priključenje više nema, odnosno Grad to više na 
prihoduje i to je prihod Vodovoda. Kod kredita, plana otplate kredita i ročnosti, kredit za športske 
objekte ističe 2021. godine. U svezi Osnovne škole Hugo Badalić, planirana sredstva su negdje oko 8 
milijuna kuna te je do sada izvršeno negdje, mislim, oko 5 milijuna kuna. U svezi otplate glavnice, 
ukupno je otplaćeno 24.127.716,00 kuna. Rok dospijeća je 31. prosinca 2020. godine. Ispričavam se 
što sam rekla 2021. godine. Otplaćeno je 6.079.818,00 kuna kamata. Obveze po kreditu se izmiruju 
redovno i u ovoj godini je plaćeno 2,5 milijuna kuna, a na ime kamata plaćeno je 164.000,00 kuna. U 
svezi rokova vezano za Izvješće, oni su u granicama, onako kako je predviđeno Zakonom o proračunu. 
Polugodišnji izvještaj Odjel predlaže gradonačelniku do 5. rujna i ovdje se vidi da je Odjel predložio 31. 
kolovoza, a gradonačelnik upućuje na Gradsko vijeće do 15. rujna i mislim da je to upućeno i ranije, 
odnosno 5. rujna." 
 
Kako nije bilo prijavljenih, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje Polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 22 nazočna vijećnika, s 14 glasova "za" i 8 
glasova "protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 8. 
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2017. godine  
 
Uvodno izlaganje o točki, uz video prezentaciju, podnio je predlagatelj točke, gradonačelnik Grada 
Slavonskog Broda Mirko Duspara, dr.med. 
 
O točki se očitovao Odbor za društvene djelatnosti koji je razmotrio i prihvatio Izvješće o radu 
Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine te ga upućuje Gradskom vijeću na 
raspravu i usvajanje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnica Maja Jarić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, navela je: "Klub vijećnika 
prihvatiti će Izvješće, jer se iz njega vidi koliko se u šest mjeseci može učiniti za grad. U šest mjeseci 
doneseno je 356 akata važnih za grad, primljeno je 267 građana kako bi se saslušali njihovi problemi, 
izgrađen je dom u Mjesnom odboru Dr. Ante Starčević, izgrađena je dvorana Osnovne škole Hugo 
Badalić na Jelasu, izgrađen je vrtić Potjeh, započelo se s izgradnjom stanova za mlade, počeo se graditi 
Kajak kanu klub, uređen je stadion na Budainci, postavljena je nova ograda oko NK Marsonie, 
izgrađene su i asfaltirane mnoge ulice i odvojci, postavljena je rasvjeta u preko 50 ulica, ugrađeni su 
semafori s mjeračima brzine i osigurani pješački prijelazi na 13 lokacija, nabavljana su računala za 
osnovne škole i započeo je projekt Helping III. Gotovo 3,5 milijuna kuna uloženo je za mjere i 
programe s područja socijalne skrbi kako bi se pomoglo najosjetljivijim građanima našega grada. 
Također je u šest mjeseci sufinancirano 44 projekta ili programa u kulturi, održane su razne gradske 
manifestacije, programi i ostalo. Slijedom navedenog Klub vijećnika prihvaća Izvješće o radu 
Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine." 
 
Vijećnica Ilijana Vrbat Pejić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, neće prihvatiti 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, istakao je: "Klub vijećnika prihvatiti će 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. Neću ga 
imenovati kao prošlih godina, ali ono što upada u oči je da je gradonačelnik stavio okvir okolo, a bilo bi 
lijepo da su i ostali takvi i u boji. To bi bilo predivno i vjerujem da je slučajno promaklo službama i da 
ovaj nije čisto crno bijeli. Možda bi eventualno, znam da, kako smo donijeli plan tako ide i izvješće o 
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radu gradonačelnika, ja bi tu prije stavio da je to izvješće o radu Gradske uprave na čelu s 
gradonačelnikom, jer ne vjerujem da je baš gradonačelnik raspisao javnu nabavu iako je on sudjelovao, 
svi su odradili, on je tu glavni koji vodi i na njemu je odgovornost, to se slažemo. Svako ćemo prihvatiti 
Izvješće." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je kako slijedi: "Prije svog osvrta molila bi 
gradonačelnika da mi na konkretna pitanja koja ću postaviti da konkretne odgovore bez pojašnjavanja 
o tome kako bi gradski vijećnici nešto trebali znati ili ne bi trebali znati. Budući da ja ne znam 
postavljam pitanja i na to imam pravo kao gradska vijećnica. Stoga, očekujem konkretne odgovore na 
konkretna pitanja. Vaše Izvješće o radu za prvih šest mjeseci 2017. godine znatno je duže i 
informativnije od svih Vaših dosadašnjih izvješća o radu i ove promjene u smjeru podizanja 
transparentnosti zaslužuju pohvalu. U Izvješću se po prvi put nalaze i neke informacije kojih u 
prethodnim izvješćima nije bilo, a na koje smo kolegica i ja upozoravale na prošloj sjednici Gradskog 
vijeća. Trećina Izvješća otpada na usvojene akte i na određene gradonačelnikove aktivnosti o čemu u 
prethodnim izvješćima gotovo da nije bilo ni riječi. U Izvješću se nalaze i informacije o pojedinim 
važnim temama i projektima o kojima već dugo nije bilo nikakvih službenih informacija niti novinarskih 
tekstova. Nažalost i ovo Izvješće ima brojne nedostatke i određene nejasnoće. Naime, na službenoj 
internetskoj stranica Grada Slavonskog Broda od mjeseca prosinca 2014. godine više se ne objavljuju 
izvještaji s gradonačelnikovih kolegija pa bi Vas pitala, zašto se već skoro pune tri godine ova izvješća 
više ne objavljuju? Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Grad Slavonski Brod je dužan javno 
objavljivati zaključke formalnih radnih tijela, kao što je Kolegij gradonačelnika. Zakonom propisani rok, 
kao što je kolegica već rekla, a i Vi ste objasnili u svezi podnošenja polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
proračuna, a sada o radu gradonačelnika istekao je 15. rujna, a mi, gradski vijećnici, ovo Izvješće opet 
smo dobili nakon isteka zakonom propisanog roka. To mi je nejasno, pa molim da mi pojasnite i u 
ovom slučaju postavljam pitanje, tko je odgovoran za to konstantno kršenje zakonom, Statutom Grada i 
Pravilnikom o radu Gradskog vijeća propisanih rokova za podnošenje polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika nama vijećnicima? U ovom Izvješću nalazi se nekoliko vrlo važnih tema za grad i 
građane, a koje nisu dovoljno objašnjene, pa imam nekoliko pitanja za gradonačelnika. 
1. Kakav je konkretni rezultat Vaših razgovora s potencijalnim investitorima i poduzetnicima, ako ih je 
bilo? 
2. Kakvu pomoć gospodarstvenici traže od Vas i na koji način ste im pomogli? 
3. Iz kojih razloga Ministarstvo državne imovine još uvijek nije obeštetilo Grad Slavonski Brod za 
oduzeto zemljište na prostoru Luke Brod? 
4. Možete li nam objasniti u čemu je problem s imovinsko-pravnim odnosima u slučaju poduzetničke 
zone Zapad na Jelasu? O kakvoj se neusklađenosti katastra i gruntovnice ovdje radi? 
5. Zašto u svoje Izvješće o radu stavljate projekte kružnog toka na spoju Zrinske i Osječke ulice i 
kružnog toka na križanju Zrinske ulice i Ulice Ivana Gorana Kovačića kad su to projekti Hrvatskih cesta?  
6. Možete li nas informirati o tome kakvo je trenutno stanje s projektom 'Regionalnog vodovoda istočne 
Slavonije'? Naime, pitala bi to predstavnike Uprave Trgovačkog društva Vodovod, ali kako Vi imate veću 
ingerenciju pitam Vas. 
7. Kakve su posljednje vijesti o regionalnom vodocrpilištu 'Istočna Slavonija' u Sikirevcima s obzirom na 
to da ga Grad Vinkovci pokušava upisati u svoje vlasništvo iako se ono nalazi na području Brodsko-
posavske županije i što naš Grad i Županija čine da to spriječe? Ima li suradnje između Vas i Županije o 
tom pitanju? 
Nadalje, u ovom Izvješću ponovo nema niti riječi o gradskim sudskim sporovima i nizu drugih važnih 
tema koje opterećuju i koče razvoj grada, a na koja smo kolegica i ja upozoravali prošli put. Među 
njima se posebno ističu tema Sveučilišta i evidentan neuspjeh Grada Slavonskog Broda u povlačenju 
sredstava iz europskih fondova. Izvješće o kojem raspravljamo posljednje je izvješće o radu 
gradonačelnika koje obuhvaća vremensko razdoblje gradonačelnikovog prethodnog mandata i bilo je za 
očekivati da se u njemu napravi analiza ispunjenja gradonačelnikovih predizbornih obećanja i 
koalicijskog sporazuma sa SDP-om te da izvješće o izvršenju naše prve Strategije gospodarskog razvoja 
grada Slavonskog Broda za razdoblje do 2020. godine. U ovom Izvješću to je u potpunosti izostalo. Kad 
pogledamo rezultate jasno je zašto u ovom Izvješću o tome nema niti riječi, jer izuzev polovične 
izgradnje gradskih vrtića nije ispunjeno niti jedno predizborno obećanje, niti Koalicijski sporazum 
gradonačelnika sa SDP-om iz prethodnog mandata koji je sadržavao popis od deset projekata od kojih 
su samo četiri projekta bila u nadležnosti Gradske uprave. Od ukupno deset dogovorenih projekata 
realizirana su samo tri projekta od kojih je samo jedan bio iz nadležnosti Grada. Stoga nam dugujete 
obrazloženje zašto su svi ti projekti ostali nerealizirani? Posebna je priča Strategija gospodarskog 
razvoja grada Slavonskog Broda koju gradonačelnik i vladajuća koalicija već punih pet godina ignoriraju 
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i ponašaju se kao da ona ne postoji i da ih ne obvezuje na provedbu. Kad se podvuče crta Slavonski 
Brod je po izvornim prihodima gradskog proračuna po stanovniku u 2016. godini, dakle po izvornim 
prihodima gradskog proračuna, najsiromašniji grad od 25 velikih gradova u Republici Hrvatskoj. Unatoč 
poboljšanju informativnosti ovog Izvješća kolegica i ja zbog svega navedenog ne možemo prihvatiti 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine."  
 
Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ,  naznačio je sljedeće: "Samo bi se kratko osvrnuo na 17. stranicu 
ovog Izvješća, aktivnosti na području gospodarstva i realizacija najvažnijih gradskih projekata u prvih 
šest mjeseci 2017. godine. Naime, nadovezati ću se na gospođu Lemaić, jer i nas isto to zanima.  
Budući da ovdje piše kako je gradonačelnik uputio brojne dopise i uspostavio komunikaciju s 
potencijalnim investitorima i poduzetnicima, pa ako možemo znati o kojim je to investitorima i 
poduzetnicima riječ te kada možemo očekivati nekakve konkretne rezultate u vidu novih investicija i 
radnih mjesta, jer se ne možemo pohvaliti nekakvim investitorima, odnosno investicijama."   
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, istakao je: "Da nastavim na rečeno od strane kolege 
Tekića, na 17. stranici, aktivnosti na području gospodarstva nema niti jedne brojke u tom Izvješću. Od 
nekakvih dvadesetak redova o gospodarstvu Slavonskog Broda nema niti jedne brojke, poglavito nema 
brojke o povećanju broja zaposlenih i to u realnom sektoru. Ne govorimo o zapošljavanju u javnoj 
upravi, regionalnoj ili gradskoj, nego govorimo o zaposlenosti u realnom sektoru o čemu nema niti 
jedne riječi. Kako će i biti kada je ona pala. Nadalje, ovo je jedino izvješće, kako reče gospodin Lujić, 
koje je ukoričeno i u jednom, da ne kažem gotovo pomalo u luksuznom izdanju u odnosu na ovaj ostali 
materijal koji ima negdje šest do sedam kilograma tako da imaš pun naramak kada nosiš na Gradsko 
vijeće, ali dobro, neka toga. Nadalje, što bi dodao i što se s gospodom slažem. Naime, zanimljivo je to 
što je sve ovdje pobrojano u aktivnostima gradonačelnika. Kada bi detaljno promotrili, a ja sam uspio 
nešto na brzinu, i naveli neke stvari koje zapravo rješava, počevši od gospodina Rogića, što mu je 
funkcija ne znam točno, pa do raznih pročelnika, nekada Poglavarstva, a sada imamo novu riječ od 
Revizije, 'poslovodstva'. Primjerice,  pod točkom 44. za mjesec travanj 2017. godine - zamolba SDP 
foruma žena BPŽ-a za korištenje Trga Ivane Brlić Mažuranić, valjda za nekakav štand. Onda mjesec 
svibanj 2017. godine, pod točkom 70. - zakup javne površine, povećanje ljetne terase ispred caffe bara, 
nije bitno kojeg. Onda točka 73. isto u mjesecu svibnju, raspisivanje natječaja za zakup javne površine 
za kirvaj u Podvinju. Piše na Trgu svetog Antuna povodom proslave crkvenog goda, a svi znamo kako 
je to na kraju krajeva izgledalo. Ja se nadam da to nije bio izbor gradonačelnika, nego možda nekoga 
drugoga u tom 'poslovodstvu'. Onda izbor najpovoljnijih ponuditelja za davanje u zakup javne površine, 
opet, na Trgu svetog Antuna u Podvinju. Dva puta piše, ne znam što je to sada. Nadalje, raspisivanje 
javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica 
(javne površine za prodaju lubenica). Znam da je dobro nabrojiti veliki broj stavki kako bi izgledalo da 
je gradonačelnik zaposlen i naravno da je, jer je to funkcija koja iziskuje puni angažman, što kaže 
Bandić, 25 sati dnevno, ali to je i uloga gradonačelnika koji kaže 'hodam po građanima' ili 'hodam 
između građana', pa naravno da hodate i treba da hodate. To je funkcija i uloga gradonačelnika i kada 
dođete u Gradsku upravu onda ovdje nakon portira, a bio sam nekidan, piše 'ured za građane'. Ja sam 
mislio da je to ono što je ostvarilo brojku od 267 ili 268, kako je rekla kolegica, posjeta gradonačelniku i 
zamjenicima, kako piše. Znači ne samo gradonačelniku nego i zamjenicima. Nema specifikacije koliko je 
građana bilo kod gradonačelnika, a koliko je bilo kod zamjenika gradonačelnika. Međutim, kažu mi da 
to nije to i da to nije ured za građane, nego je to pisarnica. Znači, ne za gradonačelnika, jer za 
gradonačelnika trebaš ići stepenicama gore. Stoga, veliki natpis piše 'ured za građane', siđite niz 
stepenice, 'basamake'. Stoga, lijepo je to sve napisano, temeljito i opsežno, ali na žalost, čini mi se 
pored sveg truda kojeg ulaže, a zaista gradonačelnik ulaže, maksimalni trud, ja mu se divim, ali nema 
puno pomaka, poglavito u gospodarstvu, zapošljavanju u realnom sektoru. Znam da će odgovor biti, 
nije gradonačelnik zadužen za to, to je standardni odgovor svih gradonačelnika, ne samo našeg, ali 
stvarati uvjete za mogućnost otvaranja radnih mjesta bi bila uloga gradonačelnika. Male opaske na 
tragu onoga što je raspravljano, samo sam htio još malo to proširiti." 
 
Vijećnik Stribor Valenta, SDP, naznačio je kako slijedi: "U ovoj točki bi se zadržao na svečanom 
'ukoričenju' ovog Izvješća. Ne znam, možda sam ja jedini vijećnik koji je to doživio kao političko-
marketinški trik i udicu na koju su ovdje izgleda mnogi zagrizli, pa onda poklanjaju pažnju ambalaži i 
boji, a ne toliko sadržaju. No, dobro, to je vjerojatno samo moj dojam. Nadalje, s obzirom da je 
kolegica vijećnica Lemaić primijetila pod ovom točkom, Izvješća gradonačelnika, kako nije vidjela 
koalicijski sporazum SDP-a i gradonačelnika, ja bi u svojoj raspravi rekao da je ne vidim nigdje 
sporazum o nekakvom nenapadanju s koalicijom HDZ-a i iste vijećnice, jer zaista nemoguće je i nije mi 
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shvatljivo da netko vidi sve propuste u gradu, svu netransparentnost u Gradu Slavonskom Brodu, u 
radu ove koalicije, a da istovremeno kao vijećnik nikada ništa ne vidi to na strani HDZ-a, pa i na 
vertikali prema Županiji i prema državnoj vlasti. Po meni i tu postoji određeni sporazum i mislim da 
postoji još koalicijskih sporazuma ovdje, jer nije ovo jedina koalicija u Gradskom vijeću, pa nismo vidjeli 
niti jedan sporazum. Na kraju krajeva, mislim da nismo niti dužni kolegici Lemaić pokazati svoj 
koalicijski sporazum…."  
Na javljanje za repliku vijećnice Slavice Lemaić, vijećnik je nastavio: "Znam da je to teško slušati, 
polako doći ćete na red, nemojte mi upadati u riječ. Dok pričam kao vijećnik ipak i dalje moram voditi 
sjednicu kao predsjednik Gradskog vijeća. Nadalje, nečuveno je i zaista mislim da ste to samo Vi mogli 
primijetiti da su u prethodnom mandatu realizirana tri projekta u gradu Slavonskom Brodu. Mislim, ako 
je ikada realizirano toliko projekata u gradu Slavonskom Brodu, u suradnji ove Gradske uprave, ove 
lokalne koalicije s vertikalom vlasti, Vlade Zorana Milanovića, onda to samo Vi vidite. Dakle, toliko 
sredstava u gradu Slavonskom Brodu, toliko realiziranih projekata, pa ja mislim da to građani vide 
uzduž i poprijeko. Projekata je kao nikada do sada i možete brojati neće biti 10% u realizaciji s ovom 
Vladom. Stoga, kao nikada do sada. To je rezultat rada ove koalicije u prošlom mandatu, realizacije 
našeg koalicijskog sporazuma i suradnje s našom vertikalom, jer smo se mi tada trudili da u grad 
Slavonski Brod dođu sredstva, dođu projekti, a ne kao što se sada neki trude da samo opstruiraju i 
kritiziraju."   
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je: "Moram Vam replicirati i reći da ja sjedim 
u Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda, a ne u Županijskoj skupštini tako da se ne mogu referirati 
na Županiju i probleme županije, jer bi to ipak bilo previše, koliko sam se dala za sam grad i Gradsko 
vijeće i ove sve materijale za koje zaista treba vremena i truda da se prouče. Nadalje, ne zanima 
Slavicu Lemaić kao privatnu osobu Vaš koalicijski sporazum nego ljude koje ja predstavljam ovdje u 
Gradskom vijeću. Ne znam smijem li biti bezobrazna da idem dalje od ovoga, a možda bi i trebala biti i 
reći da pojedina svojta Vaše stranke sjedi u nadzornim odborima, poglavito u nadzoru Brod-plina, pa je 
možda za pretpostaviti da je to taj koalicijski sporazum." 
 
Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ,  istakao je: "U svezi navedenog da smo mi u nekakvim koalicijskim 
sporazumima i tako dalje. Mi uopće nismo tražili, niti nas zanima Vaš koalicijski sporazum s nezavisnom 
listom gospodina Mirka Duspare i ovo što pričate apsolutno nije točno. Molim da ne pričate više takve 
neistine."   
 
Vijećnik Stribor Valenta, SDP, dodao je: "Kolega Tekiću, niste replicirali i ne možete mene prozivati 
da ne govorim ovdje neistine. Ja Vas nisam niti prozivao da ste u koaliciji s kolegicom Lemaić. Ja sam 
rekao da postoje još neke koalicije u Gradskom vijeću. Pogledajte svoju listu pa ćete vidjeti da tu nije 
samo HDZ. Ukoliko je to neistina, onda ste krivo slušali. Stoga, pažljivo slušajte i nemojte govoriti meni 
da ne govorim neistinu kada to nisam rekao. Govorio sam, kod kolegice Lemaić, o paktu o 
nenapadanju, a to cijela brodska javnost vidi, ne spominjući da je to koalicijski sporazum s Vama. 
Stoga, budite pažljivi i slušajte, onda pažljivo replicirajte, a meni govoriti da govorim neistinu, iznoseći 
sasvim nekakve druge tvrdnje koje nisam rekao, ne dopuštam." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, naznačio je: "Meni je drago da određeni segment našeg društva ima 
potrebu da čuje o sporazumu SDP-a i Mirka Duspare. Na žalost, građani kada su imali priliku nisu htjeli 
uzeti sporazum, pa niti novinari ga nisu uzeli, a onda kasnije ispituju, što smo mi to radili. Da, radili 
smo podvožnjak, da, radili smo kružne tokove, da, bili smo u kontaktu s našim ministarstvom i vukli 
ovdje naše ministre, potpredsjednike Vlade, sve što smo mogli donijeti i dovući i sve što smo napisali 
na onaj papir 90% je realizirano. To što gospođa Lemaić nije uspjela, možda pronaći, sve one projekte 
koje smo mi predložili, pa je vidjela samo četiri, a od četiri nije izvršen samo jedan, to je već druga 
priča. Da, ja sam bio ponosan na taj sporazum, a je li tko u nekom trgovačkom društvu, pa vjerojatno 
po javnom natječaju. Netko je to odabrao. Nije niti po babi, niti po stricu, nego po javnom natječaju. 
Raspisan je natječaj, ljudi se prijavili i ušli u pojedina trgovačka društva. Mene zanima, po kojem ste Vi 
ključu bili predsjednica Skupštine? Vjerojatno po ključu stručnosti, pa niste došli s neba ili Vas je ubacila 
stranka, pa onda recite ja sam bila stranački 'uhljeb', a ne po stručnosti. To sumnjam, ipak imate VSS i 
ne bi Vas toliko omalovažavao, i vjerujem da je ipak bila struka ta primarna koja Vas je stavljala na 
pojedine pozicije."    
 
Gradonačelnik je odgovorio kako slijedi: "Prigovara mi se 12 godina da malo toga napišem, a ovo je 
samo jedan dio. Rekao sam, nemojte previše, jer će ispasti da se hvalim, tako da smo samo jedan dio, 
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jer ne mogu me u svemu stići. Radim 24 do 25 sati dnevno. Pokušati ću odgovoriti na neke od ovih 
upita. Gospođi Lemaić ću reći da sam Izvješće poslao u zakonskom roku, na vrijeme. Sva svoja 
izvješća. Kada će sjednica Gradskog vijeća biti sazvana, ne odlučujem ja, nego odlučuju točke koje još 
trebaju ići uz ova izvješća. Sada ste imali ustanove u vlasništvu Grada Slavonskog Broda i trgovačka 
društva, sve to treba obraditi i je li nešto pet dana prije ili pet dana poslije, mislim da je manje bitno, 
nego je bitnije ovo što se u Izvješću nalazi. U Izvješću se nalazi samo jedan dio rada Vašega 
gradonačelnika. Uz izbornu kapanju stigao sam sve ovo odraditi, pa onda si možete misliti koliko sam 
radio. U svezi investitora i ostalog, ljudi dolaze, razgovaraju i pregovaraju, neki ostvare kontakt, neki se  
zadrže u gradu, a neki odu dalje, jer kada čuju što sve mi nudimo i što nudi država odluče se za neke 
druge države. Stoga, nije do Grada, jer Grad daje maksimum za razliku od onih koji daju transparentno 
poduzetnicima po 200.000 EUR-a uz mogućnost još iduće godine 200.000 EUR-a. Mi dajemo povoljno 
zemljište, dajemo i oslobađamo komunalni doprinos, oslobađamo komunalnu naknadu, pomažemo da 
se što lakše riješi papirologija, građevinska dozvola i sve ostalo i to je u biti dovoljno za ljude, ali većini 
investitora nije dovoljno kada kažem da je kod nas porez na dobit 18%, a u Srbiji 15%. Zahvale se. 
Kada kažem da za svoje ulaganje maksimalno država može osloboditi 1.250.000 EUR-a u Hrvatskoj, a u 
Srbiji 5 milijuna, odluče se da je ipak 3,5 milijuna, odnosno 3.750.000 puno bolje spremiti u džep i 
odluče se za Srbiju. To je ono što mi radimo. Govorite o Ministarstvu imovine i što radimo s Lukom 
Brod. Gledajte, mi smo specifičan grad. Ovdje pokraj mosta imate privatne parcele koje su u čistom 
vodnom dobru, jer su omeđene s jedne i s druge strane vodotokovima koji su u vlasništvu Republike 
Hrvatske. Znači i Mrsunje i Save i tu se uredno zemljište prepiše na privatnu osobu koja je poznata u 
Slavonskom Brodu, a, primjerice, naše zemljište u Luci Brod ne uzme se deset metara, nego se uzme u 
dubinu 150 metara, jer su oni u Hrvatskim vodama ocijenili da je tako najbolje. Kada uzimaš Gradu 
uzmi do kraja i zdravo. Mi to sada rješavamo, jer smo im pokazali nelogičnosti i ukazali na osobe koje 
su u gradu Slavonskom Brodu dobile 1/1 vlasništvo koje je u čistom prostoru vodnog dobra. Nama se 
išlo do toga da nam se oduzme parking ispred stadiona, a u isto vrijeme Brođanka može biti na 
privatnom. Vi to kao gradska vijećnica ne znate. Sada taj problem, kada smo ga podigli na višu razinu, 
rješavamo i nadam se da će biti riješen. Ukoliko ne bude ponovo će javnost čuti za nas. Nadalje, Zona 
Zapad i neusklađenost. U ono vrijeme kada je Jasinje poslovalo super uzimalo je zemlju od privatnika, 
isplatilo ga, ali gospoda u pravnim službama ili već gdje nisu smatrali za shodno, jer je sve to bilo 
društveno vlasništvo, da to treba prepisati s Pere Perića na Jasinje ili na Skupštinu općine Slavonski 
Brod ili već na koga. Ostalo je na Peri i sada nakon 30 godina, kada mi trebamo to zemljište, sada se 
javlja Pero iz Beograda i traži da ga obeštetimo za njegovo zemljište. Sada morate dokazivati, negdje 
imate dokaz da je to plaćeno, a negdje nemate. Radi se ispravni postupak ili već kako se to zove koji 
radi Državno odvjetništvo i kada oni riješe obeštetit će ovoga ako ne mogu dokazati ili će mu dati drugo 
zemljište izvan te zone. Kada se to napravi, kada se to očisti i kada to bude čisto vlasništvo Republike 
Hrvatske onda se može prebaciti Gradu Slavonskom Brodu ili će ostati u njihovom vlasništvu, ali onda 
Zona može krenuti s izgradnjom infrastrukture i svega ostalog. Mi smo napravili prvi korak, aktivirali 
smo to zemljište na način da smo ga prebacili u građevinsko zemljište, odnosno u buduću Zonu. U svezi 
kružnih tokova, kažete da se 'kitimo tuđim perjem', a to sam već čuo nebrojeno puta, pa ću Vam reći 
jednu stvar, u onoj Strategiji u kojoj Županija spominje produženu Svačićevu, ovaj kružni tok je 
produžena Svačićeva, da ne propadne građevinska dozvola. S druge strane, kada se radio podvožnjak 
imali bi situaciju da ljudi s Hebranga ne bi mogli izaći na Osječku i na most, jer tko će stati da ga 
propusti? Neće nitko. Tada smo se dogovorili s Hrvatskim cestama, na našu inicijativu i našu svesrdnu 
pomoć, jer je to u gradu Slavonskom Brodu i mi smo odradili dio, da je to prva faza produžene 
Svačićeve ulice. Danas ćete imati drugi dio, a to je predaja zemljišta i ostalo što ide da bi se nastavilo 
dalje raditi. Problem je bio nekoliko kuća u 'Olivinoj'. Grad Slavonski Brod nije nikada bio problem i neće 
biti. Za drugi dio Svačićeve ulice raspisan je natječaj i radovi bi trebali započeti. Ne znam zašto ne idu. 
Izabran je izvođač radova, sve je odrađeno još negdje u mjesecu srpnju ili kojem mjesecu i čeka se da 
krenu radovi od Gupčeve do Halajka. Kružni tok Zrinska – Ivana Gorana Kovačića je zabunom ušao u 
Izvješće, jer sam rekao da to ne treba stavljati. Međutim, da Vas podsjetim, u to vrijeme smo četiri 
kružna toka mi radili, Zrinska – Gupčeva, Zrinska – Štampareva, mi smo krenuli Zrinsku – Ivana Gorana 
Kovačića i tražili smo kružni tok na Josipu Rimcu, Stjepana Radića – Jarićeva ulica i tada su oni rekli, 
budući da smo ono na natječaju dobili od Vlade Republike Hrvatske kada je gospodin Milanović vodio 
Vladu, tada je rečeno da to rade Hrvatske vode i Hrvatske ceste i ne možete vi raditi kružni tok. Iako bi 
na Rimcu bolje došao kružni tok, jer bi smirio promet koji je tamo onako reguliran. Na žalost, odustali 
su od toga i onda su oni rekli, naša je obveza Zrinska – Ivana Gorana Kovačića i to ćemo napraviti, jer 
praktično PZC i Hrvatske ceste ne bi mogli izlaziti na Zrinsku da nisu ostavili taj pojas Hrvatskih cesta. 
Od tog kružnog toka do Gupčeve ulice vlasništvo je Grada Slavonskog Broda i cesta je u vlasništvu 
Grada, nisu Hrvatske ceste. Za neke koji ne znaju, budući da ja ovdje u ovoj zgradi dugo živim, jedna 
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od stvari koju smo napravili u ono vrijeme kada nam nisu htjeli raditi podvožnjak je ta da smo rekli da 
ćemo zatvoriti promet Đalskom i Milanovićevom i onda da spriječe ludoga gradonačelnika prebacili su te 
ceste u Hrvatske ceste i taj dio Osječke, a nama je to i bio cilj, jer mi ne bi mogli rekonstruirati 
Milanovićevu i Đalskog, jer košta 12, 13 milijuna i to je morala država odraditi i to su odradili. To su 
stvari koji nisu u javnosti, kao i podvožnjak. U svezi vodovoda Sikirevci, 2005. i 2006. godine, kada je 
krenula priča o Sikirevcima , kada su se ljudi naslikavali i razbijali vrčeve na onom tlaku koji je izbijao iz 
zemlje, tada je rečeno da idemo zajedno s Vinkovcima i nije bitno tko će, govorilo se o zajedničkom 
poduzeću, zajedničkom ovom, ali morate znati jednu stvar, da je u to vrijeme ministar Čobanković bio 
iz Vinkovaca, da je u to vrijeme državni tajnik Krmek bio iz Vinkovaca, da je u to vrijeme Božo Galić jači 
od našeg župana koji je bio Šima, da je u to vrijeme direktor Vodovoda iz Vinkovaca puno jači od našeg 
tadašnjeg direktora i oni lagano, fino preuzimaju i projektiraju 'sedamstotku', 70 cm cijev za Vinkovce 
koji su duplo manji od Slavonskog Broda, a u Slavonskom Brodu se nekoliko godina prije toga radi 
tvornica vode koja je sto i nešto milijuna kuna i nitko ne želi priznati da su napravili, da ne kažem 
Obrovac, ulaganje koje nije trebalo ići na taj način. Projektiraju 50 cm cijev koja ide od Sikirevaca 
prema Slavonskom Brodu. Mi svoje još nismo završili, a Vinkovci već godinama piju vodu iz Sikirevaca. 
Onda su oni lagano, pošto u našoj državi to ide ovako kako ide, upisali sebe na bunare koji su na 
području Brodsko-posavske županije. Na tom prvom sastanku sam rekao da nije normalno da bude 
zajedničko poduzeće i da nije normalno da to vodi netko iz Vinkovaca, jer je to na području Brodsko-
posavske županije, a za nagradu sam dobio da me više kao gradonačelnika nisu zvali na te sastanke i 
riješili problem. Tada sam im rekao, da je to u Babinoj Gredi mi iz Slavonskog Broda danas ne bi tu niti 
sjedili, jer nam ne bi dali pristup. Na žalost, sada imamo tužbu Vinkovaca i sada to pokušavamo riješiti. 
Hrvatske vode nemaju snage. Rekao sam da nije normalno, novi projekt je 700 i nešto milijuna kuna, 
Vinkovci traže da oni budu glavni, da oni vode, da oni imaju menadžere i sve, a Brodsko-posavska 
županija ništa. Nisam na to pristao. Tražimo rješenje Hrvatskih voda i mislim da ćemo to dobiti. 
Govorimo o sudovima i sudskim sporovima, nema sudskih sporova. Najveći sudski spor je bio Korčula. 
Izgubili smo sve sudove, pa i Ustavni sud, ali smo ih na kraju pobijedili i riješili Korčulu. Korčula je 
gradska i prošle i ove godine je tamo napravljena  ograda za koju u materijalima imate koliko je 
koštala. Ovih dana će se vjerojatno nastaviti ceste, jer planiramo to prebaciti u jednu kategoriju kampa 
kako bi uopće mogli to registrirati i kako bi Brođani mogli nesmetano ići tamo, jer će nam na kraju 
Korčula to uzeti kao zelenu površinu, odnosno šport i rekreaciju, ako nešto ne poduzmemo i to sada 
radimo. Jednako tako, sudski spor sa Starim Gradom, Brođani pokrenuli bez znanja Grada, a bili u 
našem prostoru. Izgubili ga i Stari Grad je naš i mi ga vodimo. Da, i Stari Grad. Znači, nema velikih 
sudskih sporova što se tiče Grada i nema kočenja razvoja Grada Slavonskog Broda vezano uz to. 
Govorite o Sveučilištu, pa Grad je pokrenuo pitanje Sveučilišta. Jedna od točaka u koalicijskom 
sporazumu kojeg Vi prozivate bilo je sveučilište. Dajte da osnujemo sveučilište u gradu Slavonskom 
Brodu, ali sam računao da će u Slavonskom Brodu biti puno više pametnijih ljudi koji znaju što znači 
sveučilište. Zadarsko sveučilište je prve godine imalo proračun 20 milijuna, a već godinu, dvije poslije 
toga 150 milijuna. Znači, veći proračun nego mi kao Grad. Na žalost, gdje je najveća kočnica? U gradu 
Slavonskom Brodu. Pogledajte kako je Pula riješila. Niti jedan Ustavni sud nije poništio Sveučilište u 
Puli, niti Sveučilište u Zadru, niti Sveučilište u Dubrovniku, niti Sveučilište Sjever, ali se stalo ovdje u 
Slavonskom Brodu i ne donosi se rješenje. Donesite ga i recite da je protuzakonito doneseno Sveučilište 
u Slavonskom brodu, ali ga donesite. Ne sjećam se i ne znam je li itko iz Slavonskog Broda otišao i 
rekao, dajte ljudi što radite? Kome smeta Sveučilište u Slavonskom Brodu? U međuvremenu Osijek je 
dobio četiri, pet novih odjela, fakulteta i svega, sve na 'uštrb' slavonskobrodskog sveučilišta, a Slavonski 
Brod nije dobio ništa. Pričamo kako smo dječje vrtiće polovično riješili. Sada ću Vam reći kako smo 
polovično riješili. Kada sam došao na mjesto gradonačelnika imali smo negdje 3.500 m2 vrtića, a danas 
imamo 6.700 m2, pa Vas pitam, je li to polovično? Izgradili smo tri nova vrtića, Hlapić koji je veličine 
dva vrtića, Tintilinić u Zrinski Frankopan i Potjeh u Budainci. Projektna dokumentacija za športski vrtić 
je pri kraju i planiramo vrtić negdje na Sjevernoj veznoj cesti, Kažotićeva ulica, pa da pokrijemo i taj dio 
grada. Vi govorite kako su vrtići riješeni polovično. Imamo sada upisano 1.300 i nešto djece u gradske 
vrtiće. Kada sam došao imali smo negdje oko 700 djece. Znači, povećali smo broj djece, korisnika vrtića 
za duplo plus što kao Grad Slavonski Brod financiramo i Dječji vrtić Cekin. Nadalje, od onih deset 
projekata rekli ste tri projekta, a ostvarili smo gotovo sve projekte. Izvorni prihodi, kažete da smo 
najsiromašniji grad, pa ja sam ponosan kada dođem među gradonačelnike koji me pitaju, kako ste vi 
mogli izgraditi bazene? I da ne dugujemo nikome. Pula se i dalje muči izgraditi bazene, a ima proračun 
400 i nešto milijuna kuna, ima takav turizam, arenu i nemaju bazene. I puno drugih gradova u ovoj 
državi. Napravili smo najbolju tržnicu, od tako siromašnog proračuna i nismo nikome dužni. Najljepša 
tržnica, ne u našoj državi, nego i šire, a da ne pričam za ostale projekte. Pogledajte športske projekte, 
130, 140 milijuna kuna smo uložili u športske objekte, što malo koji grad može reći da je napravio. 



 69 

Obnovili škole, obnavljamo škole, obnovili vrtiće, izgradili nove vrtiće, ceste i ostalo. Gospodin Tekić, 
gospodarstvo i investitori, pa gospodine Tekiću, ja sam čuo da ste Vi u Komori, pa bi morali neke stvari 
bolje znati o investitorima nego, recimo, ja ovdje, ali ću Vam za primjer…." 
 
Na reakciju vijećnika Tomislava Tekića, predsjednik Gradskog vijeća moli za mir na sjednici.  
 
Gradonačelnik je nastavio: "Ja Vas nisam prekidao kada ste pričali. Reći ću Vam koliko god ljudi 
pljuvali i pričali protiv, mi smo odradili Boxmark i doveli ga u bivši Pevec. Sada trenutno imaju 550 
zaposlenih radnika i imaju namjeru zaposliti 2.000 radnika. Imaju jedan veliki problem, a to je da 
nemaju radnu snagu, a upravo su došli u Slavonski Brod, jer je Slavonski Brod i Brodsko-posavska 
županija bila s najvećim brojem nezaposlenih. Isto tako ću Vam reći podatak o stanju zaposlenosti u 
gradu Slavonskom Brodu po Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji je 25.659, a krajem mjeseca 
prosinca 2016. godine bilo je 24.994. Znači, zaposleno je ove godine 665 osoba. Reći ću Vam sada još 
jedan primjer, samo asistenti u nastavi, produženi boravak, Pevec gdje smo isto kao Grad sudjelovali da 
Pevec dođe na prostor Getroa i gdje je zaposleno negdje oko 200 radnika u 15 dana. Od otvaranja 
novog vrtića devet radnih mjesta, a četiri radna mjesta u starom vrtiću. Od produženog boravka 13 
učiteljica. Znači, sve visokoobrazovani ljudi. Stoga, odradili smo jako puno, još kada bi nam tu pomogli 
ljudi koji su zaduženi za gospodarstvo u Županiji i Državi, pa gdje bi nam bio kraj. Boro mi je spomenuo 
Svetog Antuna, pa Boro nisam ja određivao pjesme koje će pjevati ispod šatora. Izašao je. To bi bilo 
to."   
 
Kako je rasprava prije završne riječi predlagatelja zaključena, predsjednik Gradskog vijeća dao je na 
glasovanje usvajanje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 
godine.  
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 23 nazočna vijećnika, s 14 glasova "za" i 9 glasova 
"protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 9. 
Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada 
Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine 
 
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.  
   
O točki se očitovao Odbor za društvene djelatnosti koji je razmotrio i prihvatio Izvješće 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine te ga upućuje 
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 
Vijećnica Nataša Buntić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. 
 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, prihvaća Izvješće 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. 
 
Vijećnica Emina Berbić Kolar, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačila je: Klub vijećnika prihvatit 
će Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine s tim 
što ću citirati jednog ravnatelja jedne gradske osnovne škole koji je rekao da bi bilo bolje i svrsishodnije 
da se planiraju sredstva uravnoteženije, pa da se, recimo, na stavci energenata na kojoj mu je ostao 
višak novaca prebace za stručno usavršavanje koje sam spominjala na početku ove sjednice. Onda bi 
bilo u stvari puno zadovoljnijih učitelja, nastavnika, profesora i sve bi u stvari bilo puno bolje. To jesu 
zadana sredstva, ali ona se mogu raspodijeliti malo pametnije, da tako kažem."   
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvaća Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog 
školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. 
 



 70 

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 razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 10. 
Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2016. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati u ime Policijske uprave brodsko-posavske Vladimir Liović. 
 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 
prihvatio Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2016. godini te ga upućuje 
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Josip Samardžić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naznačio je kako slijedi: 
"Klub vijećnika će prihvatiti i pozitivno ocijeniti Izvješće o stanju sigurnosti na području grada 
Slavonskog Broda u 2016. godini, ali imamo nekoliko komentara i pitanja. Naime, ukupna razriješenost 
kaznenih djela iznosi 52,18% u 2016. godini, dok je u 2015. godini iznosila 37,85%. Ukupna 
razriješenost kaznenih djela općeg kriminaliteta iznosi 34% u 2016. godini, dok je u 2015. godini 
razriješenost iznosila 30%. Ukupna razriješenost teških krađa iznosila je 28% u 2016. godini dok je u 
2015. godini razriješenost iznosila 20,2%. Razriješenost razbojništava je u 2016. godini bila 80%, dok 
je u 2015. godini iznosila 66% Kako vidimo povećanu razriješenost navedenih djela, pitanje je, je li to 
promjena u metodici rada ili u analitičkoj obradi, odnosno u statističkom izračunu te možemo li i dalje 
očekivati poboljšanje ovih postotaka ili smo u okviru prosjeka koji se očekuju? Nadalje, pokazatelji za 
ukupno stanje sigurnosti cestovnog prometa za 2016. godinu ocjenjuje se povoljnim, jer imamo 
smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća kao i broja smrtno stradalih osoba. Iz drugih navedenih 
pokazatelja se vidi da je stanje sigurnosti u 2016. godini povoljno te se nadamo nastavku ovakvih 
kretanja i u ovoj godini. Također, podržavamo, potičemo te dalje iniciramo transparentan rad, otvorenu 
suradnju s građanima, Gradskom upravom, udrugama, ustanovama, gdje moram naznačiti odličnu 
suradnju s Bolnicom na edukaciji i pojedinačnim slučajevima.  Ponavljam, Klub vijećnika će prihvatiti 
ovo Izvješće." 
 
Vijećnik Andrija Marić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o stanju 
sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2016. godini. 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naveo je sljedeće: "Raspravljamo o Izvješću 
o stanju sigurnosti i ovdje su predstavnici policije, pa da kažem, ajde stisnimo petlju, pa da vidimo tko 
će glasovati protiv. Šalim se. Izvješće je dobro, međutim, ono što bi ja istakao i što mene uvijek sekira 
u prometu, a vidim da su tu uočeni problemi u gradu s prijedlogom rješenja, a kao jedan od problema 
kojeg nisam uspio ovdje iščitati je djelovanje i problem biciklista. Mi gradimo biciklističke staze i sve je 
super, međutim dođite kod ulaza na Tržnicu, Gundulićeva – Horvatova, onda nastaje pakao. Biciklisti 
napadaju s krovova, iz svih smjerova dolaze, jednosmjernim ulicama i još ti spomenu kompletnu obitelj 
kada ide u suprotnom smjeru. Da ja tako idem autom vjerojatno bi me, a ovdje kaže, problematika 
nepropisnog zaustavljanja i parkiranje u užem dijelu i tako dalje, mi vozači u autima smo 'dibidus', a na 
pješačkom prijelazu biciklist s 30 do 40 km/h preleti dok ga netko ne skupi. To ja vidim kao problem, 
slažem se da je prijedlog, ovo što ste naveli, postavljanje video nadzora, jako dobro, ali se nadam da 
neće biti kao što je svojedobno bio prijedlog u Engleskoj, gdje su rekli da bi vozačima u branike 
ugrađivali čipove i video nadzor, pa kada naprave prometni prekršaj i evidentira to policija, oni vam 
pošalju kaznu. Onda su se u Engleskoj pobunili zbog prava amandmana privatnosti i to nije prošlo. 
Nadalje, ono što bi još želio, slažem se i s takvim  načinom i ako je moguće ona, ne znam kako bi je 
nazvao 'špigla', stakla koja povećavaju, primjerice kod Male crkve kada stojite, idete Gundulićevom, vi s 
lijeve strane uopće ne vidite tko vam dolazi od Prpića i Ljekarne. Biciklist kada ide, u roku od dvije 
sekunde vam je na haubi, tolika kolika je širina pješačkog prolaza. Drugi problem Korzo, što već 
godinama molim, tu kod ovoga sada kafića, mi smo to zvali 'Fruška gora', tamo je prijelaz, a zašto se 
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ne izmakne 20 metara gdje ima silaz za invalide, ima sve, preglednost Korza je puno veća. Ovdje, 
primjerice, dijete na romobilu ili trči, ono Vam je na haubi. Možete voziti po pravilu i 20 km/h, ali ne 
možete zakočiti u roku od 20 cm. To su samo neki, a mislim da takvih problema ima, da vidimo postoji 
li nekakva mogućnost kako se to može riješiti da bi pomogli i zaštitili naše građane, u prvom redu one 
najmanje dobi, našu djecu. Naravno da su 'bezglava', trče za loptom,pa imam kćer šest godina, ode 
ona i ako ne pazite sada je na ulici. Stoga, da povećamo tu sigurnost, je li potrebno na nekim mjestima 
još regulirati, smanjiti promet onim nepopularnim, kako smo ih zvali, ležećim policajcima', 'cro copom' 
ili nekim drugim načinom, ali da doprinesemo sigurnosti prometa. U ovom općem segmentu, na žalost, 
kako je tako je, volio bi da nema nikakvih provala, niti useljavanja u tuđe stanove, odvoženja tuđih 
auta i ostalog, ali vjerojatno sama priča u našoj okolini i stanje dovodi ljude da moraju ukrasti sendvič 
iz usta, a ne samo nešto drugo. Klub vijećnika prihvaća Izvješće o stanju sigurnosti na području grada 
Slavonskog Broda u 2016. godini." 
  
Vijećnica Emina Berbić Kolar, SDP, istakla je: "Zanima me što se može učiniti, jer sve autoškole 
vježbaju na raskrižju Baranjske i Ličke polukružno okretanje unazad ili kako bi mi u narodu rekli 'u 
rikverc'. Na Budainci ima puno male djece i to je mjesto gdje se okupljaju i igraju. To nisu samo 
automobili, nego su to i kamioni, kamioni s prikolicama, to nisu samo brodske registracije, nego i 
požeške i nije samo stvar njih koji tamo uvježbavaju, nego stvaraju buku, ispušne plinove i tako dalje. 
To je cesta kao i svaka druga i ne može biti poligon za autoškole. Ljudi tamo ne mogu živjeti od buke i 
od onoga što se događa. Stoga, može li se tamo poslati policajac da se to regulira, a oni neka sebi 
grade poligon? Na kraju krajeva, oni itekako naplaćuju masno školarine za polaganje i A, B, C i svih 
drugih kategorija."  
 
Vijećnik Stanislav Sorić, Duspara Mirko-NL, naveo je sljedeće: "Imam pitanja za našeg 
izvjestitelja. Imate li negdje možda podatak, prije su bili semafori, sada su kružni tokovi, odnos nesreća 
prije na semaforima i sada kada su kružni tokovi? Ima li tu nekakvih poboljšanja? Nadalje, protočnost u 
gradu po Vašem mišljenju, je li bolja ili lošija? Vozio sam se s taksistima i uvijek usput postavio ovo 
pitanje na koje oni odgovaraju, fantazija, odnosno da su kružni tokovi ubrzali promet iako se praktično 
vozi sporije." 
 
Vijećnik Vatroslav Stojanović, Duspara Mirko-NL, istakao je: "Imam nekoliko pitanja. Imao sam 
pitanja u svezi biciklista, ali je to sve dobro objasnio gospodin Lujić. Može li se nekako regulirati vožnja 
u kružnom toku, jer ljudi ne znaju voziti? Apsolutno nije normalno da ljudi ne daju žmigavac kada izlaze 
iz kružnog tok, daju ga kada ulaze, gledaju lijevo, desno, jednostavno imamo veliki problem. U svezi 
samih kružnih tokova, to je najbolje rješenje za reguliranje prometa, kako u svijetu, tako i kod nas. 
Nadalje, imamo nekoliko cesta gdje se vozi jako brzo, poglavito na novom mostu kod 'Virusa'. Može li 
se to riješiti s blicevima, jer kada postavite blic, ne morate niti staviti kameru ljudi se boje i odmah 
spuste gas? Isto tako se treba pokušati riješiti Ulica Ivana Cankara, što sam ranije postavljao pitanje, 
da ne dođe ponovo do nekakvog udesa."    
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "Ovo što je kolega Lujić govorio u svezi 
biciklističkih staza, neznanje ne opravdava, ali su tu u pitanju djeca. Stoga, možete li nekakvom 
medijskom propagandom upozoriti ove najmlađe, a i njihove roditelje na koji način se prelazi 
biciklistička staza na zebri, odnosno pješačkom prijelazu? Možda bi se trebalo oko toga više povesti  
računa, jer je zaista teško kada je promet veći, bez obzira koliko lagano vozite, oni jednostavno ne 
silaze s bicikla kako bi prešli, nego izravno, bez gledanja lijevo desno, voze kao da su sami na cesti. 
Stoga, može li se povesti računa upravo zbog najmlađih? Kao što sam rekla, ne znanje ne opravdava, 
ali bi ipak o tome trebalo povesti računa." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naveo je: "Gospodin Lujić je započeo temu koju sam na 
Saboru stalno povlačio, upravo u svezi biciklista. Naime, oni su u državnoj statistici uvršteni u pješake, 
jer nisu na motornom vozilu i ako nema distinkcije između pješaka i biciklista, tako da je broj poginulih i 
ranjenih u prometu bio jedinstven za te dvije grupacije, a to nisu iste grupacije. Biciklisti su dionik u 
prometu, pješak je naravno isto, ali većinom idu nogostupom ili pješačkom stazom, a manje, iako se i 
tamo može stradati, ali rjeđe. Biciklisti idu cestom, kuda se kreću i motorna vozila. Ovdje se spominje 
problem djece, a djeca ispod 12 godina ne bi uopće smjela ulaziti u javni promet s biciklom i to je stvar 
prometne kulture koja se uči u školi ili od roditelja. Rekao bi da je problem intenzivniji kod onih starih, 
bolesnih, dijabetičara i ostalog te se mogu dogoditi razni incidenti, od srčanog, moždanog i ostalih 
kriza, moždane, srčane i tako dalje gdje može pozliti čovjeku da, pa da vrluda ili od pretjerane količine 
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alkohola u krvi, povećanih promila, pa da on strada u prometu, a vozač, da ne kažem, niti kriv, niti 
dužan, mora zbog toga onda ići kaznenim postupkom, naknadom štete i ne zna što sve ne. Naše 
građane koji imaju preko 70 i 75 godina možemo vidjeti svuda, poglavito oko tržnice, kako kaže 
gospodin Lujić, iako njega sretnemo kao pješaka u Lipi, on sjedi, dakle nema problema, ali oni su zaista 
problem u prometu …. Nekada i popijemo zajedno piće, da sebe iz toga ne isključujem. Dakle, oni su 
problem. Djeca u školi, prije je bilo i ne znam kako je sada, iskreno govoreći, imam unuke, ali nisam …. 
Imali su prometne sekcije u školama, pa su onda za Dan policije ili Svetog Mihovila oblačili one odore, 
mini policijske, pa su oni bili na raskrižjima, a danas toga ne vidim, nema toga. Ne znam, što se događa 
sa školstvom, da sati prometne kulture nedostaje u školama. Tamo su naučili prometne znakove do 
osmog razreda, sve. Znali su sve, pa je onda bilo lako ići poslije na polaganje vozačkog ispita i tako 
dalje. Nešto se promijenilo malo na gore u tom smislu, u smislu poznavanja prometne kulture. U svezi 
starijih, tu izgleda nema pomoći, dok svi ili ne poumiremo ili ne poginemo, ne znam." 
 
Vijećnik Mario Rubil, Duspara Mirko-NL, istakao je: "Imao bi za predstavnika Policijske uprave, 
gospodina Liovića, pitanje u svezi našega gradskog Korza. Naime, tamo je bilo prijepora oko vožnje 
bicikla te je taj trend i dalje tamo ostao. Tko sjedi na večer ili preko dana u kafiću može vidjeti što se 
sve radi, i stari i mladi, to bicikli 'šaraju', a dječica od dvije i tri godine dok roditelji piju kavicu fino 
ganjaju golubove i ostalo. Bio sam jednom i svjedok kada je biciklist udario u dijete i što napraviti? 
Kako tog roditelja spriječiti da se obračuna s tim biciklistom? Je li prometna problematika bila riješena 
znakovima, čija je nadležnost? Sjećam se da sam viđao policajce na dva bicikla, nisam ih dugo vidio i 
ne znam imaju li oni običaj prijeći malo preko Korza, pa da se malo uplaše ovi koji voze, pa će reći, vidi 
ne smijemo. Oni su službene osobe, pa možda oni mogu to odraditi. Stoga, to bi bilo to. Znači, Korzo, 
može li se riješiti da tamo biciklisti ne prolaze i to oni rekreativci kada se vraćaju s Poloja u stanove, oni 
ga fino popriječe, onako zagrijani, ne smanjujući brzinu, projure Korzom. Ako se tu može nešto 
napraviti. Hvala Bogu nije bilo ništa, ali bojim se da će biti obračuna roditelja s biciklistima."  
 
Vijećnik Ivan Katušić, Duspara Mirko-NL, dodao je: "Imao bi samo jedno pitanje. Mi ovdje samo 
predlažemo i prigovaramo, a nitko ne pita, ima li dovoljno policajaca? Dati ću primjer policije koja 
kontrolira mjesne odbore, jedno vozilo ne može kontrolirati pet, šest mjesnih odbora. Stoga predlažem 
Policijskoj upravi, a ovdje imamo oporbu koja će pomoći, da se traži zapošljavanje policajaca i u 
prometu i pješadiji. Osobno smatram da ih nedostaje, pa molim gospodina Liovića da kaže jesam li 
pravu ili nisam? Često se susrećem s policijom i surađujem s njima te vidim da ih ima malo i nije da 
neće, nego jednostavno ne mogu sve stići." 
 
Vladimir Liović, u ime Policijske uprave brodsko-posavske odgovorio je kako slijedi: "Prije 
odgovora na pitanja vijećnika istakao bi nekoliko stvari koje nisu naznačene u ovom Izvješću kojeg ste 
dobili na uvid. Naime, grad Slavonski Brod u svojoj nadležnosti, po linijama rada, pokrivaju tri policijske 
postaje naše Policijske uprave i to Policijska postaja Slavonski Brod u čijoj je nadležnosti očuvanje 
javnog reda i mira, sprječavanje činjenja kaznenih djela i njihovo otkrivanje, Postaja prometne policije 
u čijoj je nadležnosti sigurnost cestovnog prometa i Postaja granične policije u čijoj je nadležnosti 
stanje sigurnosti i kontrole prelaska i zaštite državne granice. S obzirom da je dosadašnji načelnik 
Policijske postaje Slavonski Brod, gospodin Antun Valić, s 20. rujnom 2017. godine imenovan 
načelnikom Policijske uprave brodsko-posavske, kao pomoćnik načelnika za policiju ovlašten sam za 
obavljanje poslova načelnika do stupanju u funkciju novoimenovanog načelnika Policijske postaje. Iz 
Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda vidljivi su pokazatelji o stanju 
kriminaliteta, ostvarenim rezultatima, aktivnostima, problemima i prijedlozima za rješavanje tih 
problema u gradu Slavonskom Brodu. Vidljivo je iz tih pokazatelja da je stanje sigurnosti na području 
grada u 2016. godini povoljno, a očituje se u smanjenju kaznenih djela i prekršaja, veće otkrivačke 
djelatnosti policije te smanjenju broja prometnih nesreća. Uz to smo evidentirali, što je rekao gospodin 
Samardžić, smanjenje kaznenih djela razbojništva čija je riješenost 80%. Međutim, u listopadu 2016. 
godine na području grada Slavonskog Broda evidentirana su i dva kaznena djela ubojstva, a kvalitetnim 
radom policijskih službenika počinitelj navedenog kaznenog djela je pronađen i procesuiran. Za 
rješavanje navedenih kaznenih djela dobili smo pohvale od strane ministra, a povodom Dana policije, 
29. rujna ove godine u Zagrebu, policijski službenik Policijske postaje Slavonski Brod, Ivica Kovačević, 
je od strane  ministra, gospodina Davora Božinovića, dobio godišnju nagradu Ministarstva unutarnjih 
poslova. Napominjemo da je preko graničnog prijelaza Slavonski Brod u 2016. godini prometovalo 
preko 7,3 milijuna putnika i preko 1,8 milijuna osobnih vozila, a nije zanemariva činjenica da kroz grad 
Slavonski Brod prolazi autocesta A3 te da grad Slavonski Brodu u dužini od 11 kilometara graniči sa 
susjednom Bosnom i Hercegovinom. Napominjemo da je po zatvaranju prihvatnog kampa za izbjeglice 
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u Slavonskom Brodu, od jeseni 2016. godine, došlo do pojačanog pokušaja ulaska dijela imigranata iz 
susjedne Srbije, a na mjerama zaštite granice i otkrivanju ilegalnih imigranata sudjelovali su i sudjeluju 
policijski službenici naše Uprave. Nadalje, intenzivno se poduzimaju mjere prevencije suzbijanja 
terorizma, a osim navedenih pokazatelja iz Izvješća, zajedno s raznim inspekcijskim službama obavili 
smo više koordiniranih i ciljanih akcija u kojima smo polučili kvalitetne rezultate. Uz to smo, a vidim da 
je većina stvari bila vezana uz promet, proveli u 2016. godini u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo 
Županijom, Gradom i drugim institucijama više preventivnih programa i predavanja, kako u vrtićima, 
tako u svim osnovnim školama i prvim razredima srednjih škola, predavanja i projekte, 'Poštujte naše 
znakove', 'Mogu ako hoću', 'Prevencija alternativa', 'Zdrav za pet', 'Prijateljstva, a ne nasilje'. Tom 
prilikom predškolsku, osnovnoškolsku i srednjoškolsku djecu upoznali smo s mjerama sigurnosti u 
prometu te educirali o štetnosti vandalizma, ovisnosti o alkoholu, drogi, kocki, ovisnosti o Internetu i 
Facebooku. Problem u radu predstavlja nam i otuđenje dijela građana, s obzirom na današnji ubrzani 
ritam života i spoznaju da nam je brzo vrijeme reagiranja najbitnije za kvalitetno postupanje. U cilju 
rješavanja tih problema Ministarstvo unutarnjih poslova je putem Interneta ponudilo mogućnost 
instaliranja te slanja poruka i videozapisa putem mobitela u kojem pošiljatelj ostaje anoniman, a policiji 
i drugim službama služi kao indikator protupravnih ponašanja. Smatramo da uspješnost rada policije 
trebaju ocijeniti sami građani, a policijski službenici će i dalje inicirati određene prijedloge mjera 
prevencije i veće sigurnosti građana grada Slavonskog Broda. U tom smislu smatramo da je jedan od 
najvažnijih projekata, s našeg stajališta, rješavanje video nadzora na rizičnijim, a frekventnijim 
otvorenim gradskim površinama i prometnicama u Slavonskom Brodu gdje bi zajedno i umreženo s 
raznim gradskim inspekcijskim službama, ne samo preventivno, nego i represivno poduzimali mjere u 
procesuiranju prometnih, komunalnih i drugih protupravnih ponašanja i to prije svega kroz kvalitetniji 
rad Vijeća za prevenciju grada Slavonskog Broda. Napominjemo da su pojedina gradska trgovačka 
društva s navedenim mjerama bitno smanjila protupravna ponašanja, a policiji pomogla u procesuiranju 
počinitelja, samim postavljanjem video nadzora. Želimo dodatno unaprijediti i suradnju s Gradskom 
upravom te zajednički raditi i rješavati probleme građana kako bi ovaj grad učinili još sigurnijim i 
kvalitetnijim za život, a sve pod motom 'služiti i štititi građane'. Nadalje, u svezi pitanja vijećnika, koliko 
su utjecali kružni tokovi na sigurnost i protočnost prometa? Mogu reći sa svog stajališta, nisam izravno 
vezan za poslove prometne policije, ali u razgovoru s načelnikom Postaje prometne policije, veliki su 
pomaci napravljeni i o pitanju sigurnosti i o pitanju protočnosti. To je nešto što je sigurno dugoročno 
kvalitetno i učinkovito i što će ostati trajno u gradu Slavonskom Brodu. Ono što je činjenica, a bilo je 
više upita o tome, da treba dio Brođana kroz preventivne i represivne mjere naučiti ponašati u kružnom 
toku. Mi smo novi grad s kružnim tokovima i u tom dijelu treba vremena. Napominjem da je iz Izvješća 
vidljivo kako smo u dijelu represivnih mjera, a spomenuo sam dio preventivnih, poduzeli preko 8.300 
represivnih mjera prema sudionicima koji su kršili prometne propise na području grada Slavonskog 
Broda. Nadalje, gospodin Samardžić je postavio pitanje, što je rezultiralo povećanjem kaznenih djela za 
otprilike 14%? S jedne strane imamo smanjenje i imamo više prostora za otkrivanje. U dijelu otkrivanja 
imali smo određene serije kaznenih djela koje su riješene. Imali smo određene tehnologije koje sada ne 
bi iznosio, a koje su doprinijele bržem i kvalitetnijem rješavanju određenih kaznenih djela. U svezi 
pitanja gospodina Lujića o biciklistima, spomenuo sam kako imamo predavanja za osnovnoškolce i 
ostale te osim represivnih mjera sigurno da poduzimamo i mjere prema biciklistima, ne samo kao 
kategoriji, nego kao osobama koje često krše prometne propise. U tom dijelu jedno od težišta našeg 
rada su mjere prema biciklistima, ne samo preventivne, nego i represivne. Nije nam cilj da napravimo 
Osijek i da idemo isključivo represijom, ali u svakom slučaju cilj nam je građani budu, rekao bi, što 
sigurniji, poglavito u dijelu mlađe populacije, o kojoj je ovdje bilo riječi. U svezi preporuka o lokacijama, 
vaše prijedloge ću uputiti nadležnim osobama tako da će se, pretpostavljam, uvažiti vaši prijedlozi i 
policijski službenici ciljano poslati na određene lokacije kako bi prevenirali, a i represivno djelovali. Bilo 
je upita o gradskom Korzu i ostalim lokacijama. Na gradskom Korzu policija ne može poduzimati 
represivne mjere, jer po Zakonu o sigurnosti prometa moraju biti ispunjeni za to uvjeti. Mora biti 
zabrana prometovanja, međutim, Grad Slavonski Brod ima Odluku o komunalnom redu po kojoj 
komunalni redari imaju ovlasti za poduzimanje represivnih mjera prema sudionicima koji krše, između 
ostalog, na mjestima gdje se kreću biciklisti, osobe s romobilima i sličnim. U tom dijelu bi apelirao na 
njih, s tim što mi u tom dijelu isto idemo preventivno i obilazimo sukladno mogućnostima. Gospodin 
Katušić je spomenuo resurse i mogu reći da bi bilo dobro da načelnik Policijske uprave može popuniti 
nepopunjeni sistematizirani kadar u Policijskoj upravi. Međutim, on to nije u mogućnosti, jer 
kadroviranje ide do Ministarstva, a ono što je činjenica, je da nas, na žalost, ima sve manje. Dio mlađeg 
kadra odlazi, a stari sve češće odlazi u mirovinu, a imamo i drugih prioriteta i dodatnih zadaća. Unatoč 
tehnologiji imamo sve manje vremena i ne možemo 20 policajaca rasporediti na područje grada 
Slavonskog Broda i govoriti o apsolutnoj sigurnosti. To je, ne bi rekao trošenje resursa, ali mi to sebi, 
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na žalost, u određenom vremenu ne možemo dopustiti zbog drugih obveza, zbog kadra i svega 
ostalog." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2016. godini 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća, iz tehničkih razloga, odredio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke konstatirao je kako je sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih 
odluka. 
 
 
TOČKA 11. 
Informacija o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika 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. 
 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i primio 
na znanje Informaciju o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 
2016. godini te je upućuje Gradskom vijeću na raspravu i prihvaćanje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Informaciji. 
 
Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, navodi kako je Klub vijećnika 
razmotrio Informaciju o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 
2016. godini te je primio na znanje. 
 
Vijećnik Tomislav Tekić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naveo je: "Prije nego što 
kažem nešto o predmetnoj točki htio bi samo obavijestiti gradonačelnika da sam ja ovdje u funkciji 
gradskog vijećnika HDZ-a, a ne člana Partnerskog vijeća Hrvatske gospodarske komore. Klub vijećnika 
ne prihvaća Informaciju o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda 
u 2016. godini. Ukratko da napomenem, ova analiza uključuje sve porezne obveznike na dobit, 
obrtnike, trgovačka društva i sve ostale, a ne samo trgovačka društva. Usporedno s podacima, a to se 
tako gleda, iz 2008. godine koja se smatra kriznom godinom većina pokazatelja u 2016. godini, znači 
ukupni prihod, dobit, broj zaposlenih i dalje, nije dosegnulo vrijednosti te predkrizne godine. Ovih 
godina je bilo sve manje, osim broja poduzeća koji je rastao, a taj konstantan rast broja poduzeća u 
velikoj mjeri je zahvaljujući jednostavnim društvima s ograničenom odgovornošću. Stoga, taj podatak 
treba uzeti s rezervom, jer je većina tih poduzeća, zapravo, fiktivnih te se često brzo zatvaraju. Osvrnuti 
ću se na ono što je gradonačelnik rekao, kod nas trenutno u Brodsko-posavskoj županiji, gradu 
Slavonskom Brodu ima 24.994 zaposlena prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
dok je u realnom sektoru 10.483 zaposlena. Svi znamo što to znači. Znači da je velika većina, ono što 
govorim cijelo vrijeme, u gospodarstvu, zaposlena u javnoj upravi. Ovim trendom smanjenja 
zaposlenosti, primjerice imam podatak iz 2015. godine kada je broj zaposlenih u trgovačkim društvima 
bio 9.923, a u 2008. godini, predkriznoj godini, je bio 10.470.  To predstavlja veliki problem i to je ono 
što sam govorio. Dakle, treba nam nešto da možemo zaposliti 150 do 200 ljudi kako bi se taj problem 
smanjio. Želim također naglasiti problem sve većeg broja umirovljenika i odlazaka iz grada. Omjer 
zaposlenih i umirovljenika je 1/1,18." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naveo je: "Klub vijećnika primio je na 
znanje Informaciju o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 
2016. godini. Ne znam što znači ne primiti Informaciju? To je tako kako je, možemo donijeti zaključke 
kakve hoćemo, ali nakon deset mjeseci ništa se neće provesti. Ja sam već pitao i znam da je to 
vjerojatno zakonska obveza, pa mi o tome trebamo raspravljati, ali najradije bi to uklonio sa strane, jer 
nema nikakve svrhe, osim što nama podebljava materijal i moramo razmišljati o stvarima na koje ne 
možemo utjecati." 
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Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Iako mi se imputira da stalno napadam i 
govorim negativno, što nije točno, jer imam nešto i pozitivno za reći. Analiza financijskih rezultata 
poslovanja brodskih poduzetnika u 2016. godini  ukazuje na pozitivne trendove u brodskom 
gospodarstvu koji su posljedica povećane potražnje za hrvatskim proizvodima i uslugama u zemljama 
članicama Europske unije. Prihodi i neto vrijednost imovine brodskih poduzetnika raste, a nezaposlenost 
se, prema ovim podacima, smanjuje. Usporedimo li podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
o kretanju ukupnog broja zaposlenih u gradu Slavonskom Brodu onda moramo konstatirati da je broj 
zaposlenih na kraju 2016. godine manji nego na kraju 2015. godine za 112 zaposlenih. Po kriteriju 
broja zaposlenih Slavonski Brod je u recesiji proveo punih osam godina, a tek je ova 2017. godina i na 
tom polju označila izlazak brodskog gospodarstva iz recesije. Od kraja 2008. godine pa do kraja 2016. 
godine u Slavonskom Brodu, prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
čija izvješća dobivam svaki mjesec, ugašeno je 5.979 radnih mjesta, odnosno broj zaposlenih se s 
30.973 zaposlena smanjio na 24.994 zaposlena. Budući da imam nove podatke mogu objaviti dobru 
vijest da se od 31. prosinca 2016. godine pa do 30. rujna 2017. godine ukupni broj zaposlenih povećao 
za 665 osoba. Unatoč tome, usporedba s gospodarski razvijenim Varaždinom, a uspoređujem uvijek 
gradove s boljim bruto domaćim proizvodom, je poražavajuća. Naime, Varaždin ima 12.000 stanovnika 
manje od Slavonskog Broda i čak 6.480 zaposlenih više nego Slavonski Brod. Stoga, ono što je ključno, 
a što sam govorila o prijedlogu Strategije, moramo promijeniti viziju. Moramo imati strategiju kojoj će 
biti podređen fiskalni proračun i kojom ćemo ići u smjeru gospodarskih projekata koji će podići razinu 
novih radnih mjesta. Podržati ćemo Informaciju o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika 
grada Slavonskog Broda u 2016. godini." 
  
Vijećnik Vatroslav Stojanović, Duspara Mirko-NL, naveo je sljedeće: "Kada bi ja toliko spominjao 
Varaždin, ja bi odselio u Varaždin."  
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
prihvaćanje Informacije o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda 
u 2016. godini. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 23 nazočna vijećnika, s 15 glasova "za" i 8 glasova 
"protiv", Informacija prihvaćena, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 12. 

a. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na 
nekretninama oznake k.č.br. 2494/3, 2494/4, 2503/47 i 2503/1 sve k.o. 
Slavonski Brod 
 

b. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu 
Grada Slavonskog Broda radi izgradnje i rekonstrukcije Ulice Petra Svačića 

 
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.  
Navodi kako se zbog obimnog materijala, na CD-u koji su vijećnici dobili zajedno s pozivom i 
materijalima za sjednicu Gradskog vijeća, nalaze Elaborati nalaza i mišljenja građevinskih vještaka s 
procjenom tržišne vrijednosti nekretnina.  
 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo i Odbor za Statut i 
Poslovnik koji su razmotrili i prihvatili prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi na nekretninama oznake k.č.br. 2494/3, 2494/4, 2503/47 i 2503/1 sve k.o. Slavonski Brod, kao 
i prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Slavonskog Broda 
radi izgradnje i rekonstrukcije Ulice Petra Svačića te ih upućuju Gradskom vijeću na raspravu i 
usvajanje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlozima. 
 
Vijećnica Ana Pitlović, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Odluke o 
ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake k.č.br. 2494/3, 2494/4, 
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2503/47 i 2503/1 sve k.o. Slavonski Brod, kao i prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na 
nekretninama u vlasništvu Grada Slavonskog Broda radi izgradnje i rekonstrukcije Ulice Petra Svačića. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, naveo je: "Grad Slavonski 
Brod prenosi pravo vlasništva na Republiku Hrvatsku bez naknade kao javno dobro u općoj uporabi radi 
izgradnje sjevernog kolnika i rekonstrukcije južnog kolnika Ulice Petra Svačića, državna cesta 72 u 
Slavonskom Brodu i to na nekretninama kako je nabrojano, svih 13 katastarskih čestica u ukupnoj 
površini od 14.000 m2 ili 1,4 hektara. Stoga, s obzirom na namjenu ovih katastarskih čestica, a to je za 
izgradnju i završetak produžetka Ulica Petra Svačića, što je potpuno jasno, razvidno, transparentno i što 
ide u korist gradu Slavonskom Brodu, a to je poboljšanje prometne infrastrukture, Klub vijećnika 
prihvatit će prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake 
k.č.br. 2494/3, 2494/4, 2503/47 i 2503/1 sve k.o. Slavonski Brod, kao i prijedlog Odluke o prijenosu 
prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Slavonskog Broda radi izgradnje i rekonstrukcije 
Ulice Petra Svačića." 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, prihvatit će prijedlog Odluke o ukidanju 
statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake k.č.br. 2494/3, 2494/4, 2503/47 i 
2503/1 sve k.o. Slavonski Brod, kao i prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u 
vlasništvu Grada Slavonskog Broda radi izgradnje i rekonstrukcije Ulice Petra Svačića. 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvatit će prijedlog Odluke o ukidanju statusa 
javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake k.č.br. 2494/3, 2494/4, 2503/47 i 2503/1 sve 
k.o. Slavonski Brod, kao i prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu 
Grada Slavonskog Broda radi izgradnje i rekonstrukcije Ulice Petra Svačića. 
 
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 nekretninama oznake 
k.č.br. 2494/3, 2494/4, 2503/47 i 2503/1 sve k.o. Slavonski Brod. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga Odluke o prijenosu prava 
vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Slavonskog Broda radi izgradnje i rekonstrukcije Ulice 
Petra Svačića. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 13. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninama označenim 
kao k.č.br. 5894/152 i k.č.br. 1239/157 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.  
 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo i Odbor za Statut i 
Poslovnik koji su razmotrili i prihvatili prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje 
nekretninama označenim kao k.č.br. 5894/152 i k.č.br. 1239/157 k.o. Slavonski Brod te ga upućuju 
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnica Ana Pitlović, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Odluke o 
davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninama označenim kao k.č.br. 5894/152 i k.č.br. 1239/157 
k.o. Slavonski Brod. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je sljedeće: "Klub 
vijećnika neće prihvatiti prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninama 
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označenim kao k.č.br. 5894/152 i k.č.br. 1239/157 k.o. Slavonski Brod. Naime, postoji bitna razlika 
između prethodne točke, točke 12. a. i b. i ove točke 13.  U ovom predmetnom prijedlogu, u materijalu 
koji je dostavljen vijećnicima, kao što sam rekao i na Odboru za Statut i Poslovni, nije objašnjeno koja 
je namjena i uporaba tih katastarskih čestica. U priloženom prijepisu katastarskog plana vidi da su to 
dvije čestice u Mjesnom odboru Ante Starčević, u blizini novog doma, stadiona i tako dalje, ukupne  
površine, da bude jasnije, oko 4,5 duluma, odnosno 4.516 m2….  4.517, hvala gospodine…, vidim da 
pozorno slušate. Matematika Vam, ide dobro, zbrajanje i množenje, a oduzimanje slabije… Molio bi 
gradonačelnika i predlagatelja da nam obrazloži namjenu tih čestica kao što je obrazloženo i u 
prethodnoj točki, da se to prenamjenjuje i daje Hrvatskim cestama za izgradnju produžene Svačićeve 
ulice. Ovdje ništa ne piše i mi kao vijećnici ne znamo namjenu tog prostora od 4,5 duluma,  4.517 m2. 
S obzirom da je materijal došao ovakav kakav je došao, Klub vijećnika ne može prijedlog prihvatiti da 
se daje bjanko potpis gradonačelniku da odlučuje o onome o čemu bi zapravo trebalo odlučiti Gradsko 
vijeće."  
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačio je: "O ovome je bilo razgovora i 
na Odboru i tada sam rekao da smo mi u Odluci o izvršenju proračuna dali gradonačelniku mogućnost 
da prodaje određene čestice. Jesu li ove bile, vjerojatno nisu, jer su zato sada došle na Gradsko vijeće, 
ali zna se točno prema proračunu i onome svemu da on može prodavati čestice do visine 0,5% 
proračuna. Gradonačelnik je stoga i morao dati Gradskom vijeću na odlučivanje, što da radi. Zašto to 
daje? Vjerojatno zato što je u prijašnjim godinama bilo slučajeva da dok mi sastavimo Gradsko vijeće, 
dok se to što i kada pokrene prođe nekoliko mjeseci, pa pojedini investitori ili kupci, ako ih ima, više ne 
žele u tome sudjelovati. Ono što bi želio naglasiti je da je prostornim planovima grada Slavonskog 
Broda određeno svako pojedino područje grada, odnosno je li to 'M' zona ili bilo koja zona i ne može se 
na toj parceli izgraditi, vjerujem, neboder od devet katova. Ne znam napamet što je u tom prostornom 
planu, ali mislim da je to mješovita zona do visine četiri kata i slično. Stoga, kako je gradonačelnik do 
sada, a govorili smo o transparentnosti u nekoliko točaka ranije, pa ček je i sam gospodin Grubišić  
spominjao transparentnost na Izvješću gradonačelnika, ako se ne varam, ne vidim da ne bi nastavio s 
tom transparentnošću, pa ćemo mi podržati prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje 
nekretninama označenim kao k.č.br. 5894/152 i k.č.br. 1239/157 k.o. Slavonski Brod." 
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, dodao je: "Gospodine Lujiću, ovo je zapravo, ne znam 
imam li pravo ili nemam, replika na ovo što ste rekli. Naime, Gradsko vijeće je maloprije jednoglasno 
izglasalo točku 12. Pitanje je bilo u potpunosti isto i vidite kako Gradsko vijeće fantastično funkcionira 
kada je nešto svima normalno da se da za izgradnju ceste, Ulice Petra Svačićeva, svi smo jedinstveno 
bili za to. Nije bilo razloga sumnjati da ćemo se kao 'rogovi u vreći' ponašali kada bi smo znali namjenu 
i ove dvije čestice koje iznose 4.517 m2. Stoga ne vidim razloga da se sumnja u Gradsko vijeće. Ne 
znam zašto tako razmišljate?" 
 
Vijećnik Roberto Lujić, SDP, istakao je: "Očigledno je da se mi ne razumijemo u nekom segmentu. 
Ukoliko je određeno prostornim planom, gradonačelnik, pa niti bilo tko od nas, ne može znati tko bi bio 
potencijalni kupac. Hoće li on graditi kuću tamo ili će graditi poslovni objekt, ali se zna što se može u 
pojedinoj zoni izgraditi. To Vam ja govorim. U točki prije se točno znala namjena, da to ide za cestu i 
da ne ide za ništa drugo. Jednako tako je moglo doći da ne ide za cestu, pa bi  gradonačelnik dao da 
mu treba, primjerice da pokrpa proračun i treba mu 5 milijuna kuna i traži prodaju zemljišta To radi 
masa gradova. Celje možda to ne radi i oni kupuju od svojih građana zemljište. Teško je reći što je. 
Zato pitam gradonačelnika, je li to mješovita zona? Ukoliko je onda se zna da može ići do četiri, može 
određeni dio biti stambeni, određeni poslovni. Razumijete me? Teško je reći, ali to treba vidjeti kroz 
prostorni plan." 
 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "Upravo smo došli do onoga o čemu 
cijelo vrijeme govorim. Bez strategije i godišnjeg plana upravljanja gradskom imovinom dolazimo do 
ovakvih problema, da se ne zna gdje se što gradi i kako će se gradi. Kada bi imali strategiju, pa makar i 
za godinu dana, onda bi znali. Ovo što kolega Lujić govori onda bi mogli napamet prodavati, pa malo 
ćemo ovako graditi, pa onda imamo i ovakvu gradnju po gradu kakvu imamo i uništavanje urbanog 
dijela samog užeg središta grada. Stoga, potrebna je strategija i godišnji plan upravljanja gradskom 
imovinom kako bi se našli urbanisti i kako bi se znalo…. Možda je na Livadi potrebno parkirališno 
mjesto. Moramo znati što je prioritet tog Mjesnog odbora i upravo iz toga razloga, možda da ste Vi 
gradonačelniče sa svojom ekipom napravili gradsku strategiju mi bi to znali. Ovako dolazimo do 
neznanja te mi nećemo prihvatiti  prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninama 
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označenim kao k.č.br. 5894/152 i k.č.br. 1239/157 k.o. Slavonski Brod, jer jednostavno ne znamo o 
čemu se tu radi. Da smo znali, možda bi i prihvatili. Stoga ne znamo i ne možemo prihvatiti."  
 

Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Pokušat ću razjasniti nejasnoće. Ovdje je M zona i to ste mogli 
vidjeti u Prostornom planu grada Slavonskog Broda. U M zoni se zna što se može graditi. Može se 
graditi sve. Ono što bi ovdje rekao je da imamo najveći mjesni odbor u gradu Slavonskom Brodu, 
Mjesni odbor Dr. Ante Starčević, Livada, gdje imamo športske objekte, imamo park koji smo napravili, 
imamo dječje igralište koje trebamo napraviti na toj lokaciji te smo izgradili društveni dom na istoj 
lokaciji. U međuvremenu se razriješila imovinsko-pravna zavrzlama oko svih parcela oko Željinog 
igrališta, došao je drugi vlasnik, raspisao je natječaj i prodaje svoje parcele. Neke obiteljske kuće su već 
krenule s izgradnjom i taj trend će se nastaviti, jer je to atraktivan prostor i ostalo je ono što nedostaje 
Mjesnom odboru Dr. Ante Starčević, javni sadržaji, trgovine i ostalo, a ova parcela je bila jednim 
dijelom uzurpirana od bivših vlasnika cijelog onog poteza oko Želje. Sada kada smo to riješili prostor je 
slobodan, izgradili smo dom, izgradili smo sve ovo i logika je da kao gospodari tog prostora, a vodimo 
brigu da sve bude iskorišteno maksimalno, da to damo u prodaju. Znači, sve što je do sada u gradu 
Slavonskom Brodu prodano, prodano je iz čistog jednog razloga, kada se u ono vrijeme gradio Lidl, mi 
smo gradili vrtić Hlapić, mi smo sada napravili još jedan vrtić, dvoranu. Znači točno određeno zemljište 
koje se proda zna se gdje ide i u koje svrhe, u projekte koji su bitni za grad Slavonski Brod. Kad mi 
netko spomene obiteljsko srebro i ostalo, podigne mi se ovo malo kose što imam. Nema obiteljskog 
srebra. Najveće obiteljsko srebro je kada prodate tu parcelu i tamo se nešto izgradi. Grad dobije novac 
za zemljište, dobije komunalnu infrastrukturu, ljudi koji su uložili novac dobiju svoje, a građeni dobiju 
sve to na korištenje. To je najveća dobit i najveća korist jednoga grada. Kada pričamo o devastaciji 
prostora, točno je određeno, urbanisti su odredili što se gdje može graditi u gradu Slavonskom Brodu i 
GUP-om, PPUG-om i detaljnim planovima za pojedine dijelove grada. Ne bi rekao da je devastiranje 
kada netko napravi zgradu četiri kata, a pokraj nje je stara zgrada ili stara kućica koja se raspada, jer 
se očekuje da će jednog dana i ta stara kućica biti izgrađena u razini u kojoj je izgrađena nova zgrada. 
To je svugdje normalno, ali očigledno u Slavonskom Brodu to ne bi trebalo biti normalno. Prošlu točku 
donosimo jednoglasno gdje zemljište dajemo državi besplatno, a tamo imamo zemljišta koje smo mogli 
iskoristiti i ne bi baš moralo ići onako kako država zahtjeva, ali je normalno da se državi da besplatno. 
U Svačićevoj ulici, da Boro, u Svačićevoj ulici se uzimalo tisuću i nešto kvadrata zemljište koje se može 
uzeti dvjesto, tristo kvadrata. To je u Svačićevoj ulici. U Svačićevoj ulici imamo 50, 100 godina u 
Slavonskom Brodu, ali ja Vam sada govorim… Vaše obrazloženje koje je bilo priprema za ovu točku, što 
će se raditi…"  
 
Predsjednik Gradskog vijeća moli da se prekine rasprava vijećnika i gradonačelnika izvan 
dopuštenog. 
 
Gradonačelnik je nastavio: "Ja bi završio. Ovdje je M zona, mješovita zona. Znači, sve se može graditi 
što je u skladu s Prostornim planom, a Prostorni plan su donosile stručne službe naših zavoda i našeg 
odjela i sve to potvrdilo Ministarstvo graditeljstva. Znači, ne radi se ništa mimo Prostornog plana. 
Prema tome, mislim da je sasvim normalno da taj prostor privedemo svrsi, da ne dođemo u poziciju da 
nam ponovo netko izgradi garaže bespravno i da se onda natežemo kako ćemo onda to riješiti, kako 
ćemo srušiti ili kako ćemo to privesti našim svrhama. Prema tome, ovdje je vrlo jednostavno, mješovita 
zona, moguća je gradnja stanova, trgovina i svega ostaloga."  
 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za 
raspolaganje nekretninama označenim kao k.č.br. 5894/152 i k.č.br. 1239/157 k.o. Slavonski Brod. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da je, od 24 nazočna vijećnika, s 13 glasova "za" i 11 
glasova "protiv", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 14. 
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području 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.  
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O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo i Odbor za Statut i 
Poslovnik koji su razmotrili i prihvatili prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Slavonskog Broda te ga upućuju 
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnik Anto Ilić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja Dimnjačara Nenadića, dimnjačarskog obrta Slavonski Brod za dodjelu 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Slavonskog Broda. 
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naveo je: "Naime, samo je jedan ponuditelj 
već dugi niz godina i ono što je i na Odboru bilo spomenuto, bojazan je da se u budućnosti možda više 
nitko neće prijaviti, pa ćemo onda tek imati problem. Klub vijećnika svakako prihvaća prijedlog Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području grada Slavonskog Broda. 
 
Vijećnik Boro Grubišić, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, istakao je: "Klub vijećnika 
prihvaća prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području grada Slavonskog Broda. Kako reče gospodin Lujić, valjda je mene 
citirao s Odbora za Statut i Poslovnik, dobro je da ima i jedan ponuditelj. Gospodin Nenadić je već dugi 
niz godina ovdje i nadamo se dobrom zdravlju i da bude ubuduće koncesionar i ponuditelj za 
dimnjačarske poslove za sve tri nekakve jedinice grada Slavonskog Broda, kada već nema ostalih 
ponuditelja." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području grada. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak i 
sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
TOČKA 15. 
Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju 
božićnih drvaca na privatnim površinama   
 
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. 
 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 
prihvatio prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca na 
privatnim površinama  te ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 
Vijećnica Sanda Livia Maduna, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, prihvaća prijedlog 
Zaključka o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnim 
površinama.   
 
Vijećnik Roberto Lujić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, naznačio je: "Klub vijećnika prihvatit će 
prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca na 
privatnim površinama  s tim da smo razgovarali, postoji li ikakva mogućnost da se ljudima koji su 
uporni dugi niz godina i ostvaruju to pravo, da odobrenje za cijeli mandat od četiri godine, pa da ne 
mora svake godine donositi ovdje sto papira kako bi ponovo pokrenuo proceduru." 
 
Vijećnica Romana Mišić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Zaključka 
o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnim površinama.   
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Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvaća prijedlog Zaključka o davanju odobrenja 
Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnim površinama.   
 
Vijećnik Boro Grubišić, nezavisni vijećnik, naveo je: "Poznajući osobno gospodina Japarića, ali ne 
samo zbog toga, nego zbog ponude koju je istakao za tri prodajna mjesta na području grad Slavonskog 
Broda biti ću, kao i Klub vijećnika za ovaj prijedlog. Međutim, zanima me nešto drugo. Budući da 
imamo još dva mjeseca do Božića, hoće li na Gradsko vijeće dolaziti i ostali prijedlozi za prodajna 
mjesta u Slavonskom Brodu ili ćemo samo ostati na Đuri? Ne znam zašto je Odbor za Statut i Poslovnik 
o tome raspravljao? O Đuri Japariću? Mislim da je Ured gradonačelnik, gospodin Rogić ili gospodin 
gradonačelnik to trebao riješiti kao što rješava štandove za Svetog Antuna u Podvinju. Mogao je i ovo 
riješiti. Nije mi jasno zašto ovo uopće dolazi na Gradsko vijeće? Volio bi da se to riješi neposredno od 
gradonačelnika."   
 
Kristina Radić, viša stručna suradnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, odgovorila 
je: "Zakon o trgovini je propisao da predstavničko tijelo mora dati suglasnost za prodaju, za trgovine na 
malo i izvan prodavaonica i tržnica ukoliko se radi o privatnim površinama. Gospodin Đuro Japarić, u 
ovom slučaju, prodaje borove na privatnoj površini i zato mu vi morate dati suglasnost. Tri su privatne 
površine za koje imate suglasnost vlasnika zemljišta u privitku materijala." 
 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca 
na privatnim površinama. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 
Ovim je dnevni red 4. sjednice Gradskog vijeća iscrpljen i sjednica zaključena u 18.30 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila 
Svjetlana Dudrak 

Predsjednik Gradskog vijeća 
                Stribor Valenta
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