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GRADSKO VIJEĆE 
KLASA:  021-01/18-01/10 

URBROJ: 2178/01-07-18-4 

Slavonski Brod, 12. travnja 2018.  
 

Z A P I S N I K  
o radu 7. sjednice Gradskog vijeća  

Grada Slavonskog Broda 
održane 12. travnja 2018. godine  

 

Sjednica Gradskog vijeća održana je u zgradi Gradske uprave u Tvrđavi Brod, Vukovarska 1, Slavonski 

Brod, 12. travnja 2018. 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 su sjednici nazočna 24 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, Lidija Blažević, Ante Cvitković, Anita Holub, Sanda Livia 

Maduna, Emina Berbić Kolar, Stribor Valenta, Slavica Lemaić i Karmen Dizdar Grgurević. 
 

Nije nazočan vijećnik:  Roberto Lujić. 
 

Ostali nazočni:  
Mirko Duspara, gradonačelnik, Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika, Tea Tomas, zamjenica 

gradonačelnika, 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, Barbara Rakitić Gavranić, pročelnica 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, Danijela Blekić, pročelnica Upravnog odjela za 

integralna teritorijalna ulaganja, Zorana Butorac, ravnateljica Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-
Mažuranić, Marina Matković, ravnateljica Ustanove Dječji vrtić Potjeh, Ružica Bobovečki, v.d. 

ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod, Damir Rukavina, ravnatelj Ustanove za gospodarenje 
športskim objektima u vlasništvu Grada, Romana Tekić, ravnatelj Galerije umjetnina Grada Slavonskog 

Broda, Stanko Andrić, predstojnik  Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje, Hrvoje Špicer, ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić, Ivan 

Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, Biljana Lončarić, direktorica 

Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda, Dalibor Bukvić, direktor Trgovačkog društva Brod-plin 
d.o.o. te novinari.   

 

• Usvajanje Zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća održane 29. siječnja 
2018. godine  

 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da su uz poziv na sjednicu dobili Zapisnik o radu 6. 

sjednice Gradskog vijeća, održane 29. siječnja 2018. godine te upitao imaju li primjedaba. 
 

Kako nije bilo daljnjih primjedbi, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje Zapisnika 
o radu 6. sjednice Gradskog vijeća održane 29. siječnja 2018. godine. 



 2 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24 glasa "za", prihvaćen Zapisnik o radu 6. sjednice 
Gradskog vijeća. 

 

• Usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Gradskog vijeća  
  

Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike s prijedlogom dnevnog reda 7. sjednice Gradskog 
vijeća koji su vijećnici dobili uz poziv te s prijedlogom predlagatelja, gradonačelnika Grada Slavonskog 

Broda, o dopuni dnevnog reda s točkom – Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Slavonskog Broda. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća kao predlagatelj, iz tehničkih razloga, povlači točku 15. dnevnog reda -  

Prijedlog Zaključka o uvođenju izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u 

osnovne škole kojima je osnivač Grad Slavonski Brod, jer stručne službe nisu stigle obraditi 
predmetnu točku.   

Zaključak o povlačenju navedene točke privitak je Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća upitao je, ima li daljnjih prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog 

dnevnog reda? 
 

Gradonačelnik je predložio da se  dnevni red današnje sjednice dopuni s točkom - Prijedlog Odluke o 
oslobađanju od plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe za razdoblje od 1. do 30. 

travnja 2018. godine. Predlaže da se navedeni prijedlog raspravi kao prva točka nakon Aktualnog 

prijepodneva.  
 

Vijećnica Anita Holub, ime Kluba vijećnika HDZ-HSP-HDSSB-SU, predložila je dopunu dnevnog 
reda današnje sjednice sa samostalnom točkom – Onečišćenje vode u Slavonskom Brodu te također 

predlaže da se raspravi među prvim točkama nakon Aktualnog prijepodneva. 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "Imam prigovor na dnevni red zbog 

nepodnošenja izvješća o radu trgovačkih društava u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u prvih šest 
mjeseci 2017. godine, a što je trebalo biti sukladno Programu rada Gradskog vijeća. Također ulažem 

prigovor na nepridržavanje Programa rada Gradskog vijeća za 2018. godinu, s obzirom na odstupanja u 
planiranim terminima i temama rasprave sjednica Gradskog vijeća. Postavljam pitanje, zašto 

gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća ne žele sazvati tematsku sjednicu Gradskog vijeća na temu 

Rafinerije i Sveučilišta, sukladno zahtjevu gradskih vijećnika iz prošlog saziva Gradskog vijeća?"   
 

Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je jednog od kamermana medijske kuće da ukloni kameru iz 
unutarnjeg praznog prostora kako bi predsjednik Gradskog vijeća imao preglednost vijećnika 

neophodnu za kvalitetno vođenje sjednice.  
 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnje prijedloge, predsjednik Gradskog vijeća prvo se osvrnuo se prigovor 

vijećnice Slavice Lemaić, Lista grupe birača navodeći sljedeće: "U Planu rada za 2018. godinu nemamo 
polugodišnja izvješća trgovačkih društava. Pročitajte malo bolje. To su godišnja izvješća trgovačkih 

društava. Imali smo prošle godine to na sjednici i imati ćemo do mjeseca lipnja, najvjerojatnije u 
mjesecu lipnju ,godišnje izvješće trgovačkih društava. Svakako po planu i programu niste dobro uputili 

prigovor. Netočan je."  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga gradonačelnika o dopuni 

dnevnog reda 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda s točkom - Prijedlog Odluke o 
dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području grada Slavonskog Broda. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24  glasa "za", prihvaćen prijedlog dopune dnevnog reda. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga gradonačelnika o dopuni 
dnevnog reda 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda s točkom - Prijedlog Odluke o 

oslobađanju od plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe za razdoblje od 1. 
do 30. travnja 2018. godine. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 24  glasa "za", prihvaćen prijedlog dopune dnevnog reda. 
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga Kluba vijećnika HDZ-HSP-
HDSSB-SU o dopuni dnevnog reda 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda s točkom -

Onečišćenje vode u Slavonskom Brod   

Po provedenom glasovanju konstatirao je da s 11 glasova "za", 11 glasova "protiv" i 2 glasa "suzdržan", 
prijedlog dopune dnevnog reda nije prihvaćen. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga dnevnog reda 7. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda zajedno s prihvaćenim dopunama. 
Po provedenom glasovanju konstatirao je da je s 13 glasova "za" i 11 glasova "protiv", prihvaćen 

sljedeći 

 

D N E V N I    R E D 
 

1. Aktualno prijepodne 

2. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe za 

razdoblje od 1. do 30. travnja 2018. godine 
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće  ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u 2017. 

godini 
- Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić 

- Dječji vrtić Potjeh 

- Gradska knjižnica Slavonski Brod 
- Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić 

- Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda 
- Ustanova za gospodarenje športskim objektima 

- Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 
2017. godini 

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2017. 
godini 

6. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 
2017. godine 

7. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada 

Slavonskog Broda za 2017. godinu 
8. Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 

2017. godinu  
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

11. Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2017. 
godinu  

12. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu 
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora 

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda 
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda 

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti TD Brod-plin d.o.o. za dugoročno zaduženje za 

financiranje projekta "Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih 
toplovoda" 

17. Prijedlog Odluke o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje usluge prijevoza putnika 
u javnom prometu na  području grada Slavonskog Broda 

18. Prijedlog Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na 

području grada Slavonskog Broda 
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski 

Brod 
20. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu  

21. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području grada Slavonskog Broda 
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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 – nezavisna lista, postavio je pitanja kako slijedi: 

1. "Gospodine gradonačelniče, kako ste saznali za ekološki incident na produktovodu i na koji način se 

pokušalo taj incident maksimalno zataškati i do kakvih saznanja ste uspjeli doći?" 
2. "Ovih dana smo slušali o teškom stanju u Vodovodu, pa me zanima je li ta informacija točna?" 

  
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "U svezi prvog pitanja, kako sam saznao za incident koji se 

dogodio na produktovodu u Slobodnici, Općina Sibinj, saznao sam od naših vatrogasaca. Znači,  
zapovjednik Javne vatrogasne postaje me nazvao negdje oko jedan sat, jedan i minutu, i rekao kako je 

dobio obavijest s 112 da se u Slobodnici dogodio nekakav incident na produktovodu, da je iscurila neka 

količina naftnih derivata i da ide tamo to vidjeti, da su ekipe već krenule. Ovdje imate priliku vidjeti što 
se događalo na samom terenu. To je 28. ožujka, negdje u 13.00 do 13.15 sati. Vatrogasci su dobili 

obavijest od 112 i izašli su na teren. Tamo je  bila prometna policija koja je zaustavila promet, jer je 
prijetila mogućnost zapaljenja tog područja. Na teren su izašle i inspekcije za zaštitu okoliša, tamo su 

bili policijski službenici, to je bilo 28. ožujka. Vatrogasci su taj dan radili negdje do 22.00 sata, bila su tri 

ili četiri vozila, potrošili su negdje 1.200 kg pjene da pokriju naftne derivate koji su iscurili, negdje oko 
20.000 litara. Kada su došli, tamo zahvat je bio negdje oko 1.000 m2, betonski kanal koji vodi uz 

Zapadnu veznu cestu prema gradu Slavonskom Brodu, znači istočno, bio je pun te tekućine koja je 
curila iz produktovoda i ulazila je u kanal koji skuplja vodu na onim parcelama koje su obrađene. Znači, 

vodi prema jugu, prema rijeci Savi i on je bio zahvaćen ovim zagađenjem. Oni su postavili brane da se 

to više ne širi. Izašli su i idući dan, u četvrtak, a incident se dogodio u srijedu. U četvrtak su ponovno 
izašli i bili su tamo nekoliko sati. U međuvremenu, 28. ožujka, pozvana je tvrtka iz Ivanić Grada koja je 

radila sanaciju, odnosno skinula je pokrov. Oni su došli negdje oko 16.00 sati na lice mjesta. 
Produktovod se tlačio nepoznatom visinom tlaka i došlo je do pucanja i eksplozije cijevi te je izazvana 

ova ekološka katastrofa u tom dijelu. Budući da nismo dobili nikakav službeni podatak niti od inspekcija 
niti od policije, imali smo samo ono što su nam vatrogasci rekli. Tražio sam od Javne vatrogasne 

postaje da nam napiše izvješće o tome što su oni radili na području, s obzirom da nam je tamo i 

Tvornica vode i sve ostalo. U jutarnjim satima 30. ožujka došao je zapovjednik Javne vatrogasne 
postaje s izvješćem i rekao što su oni odradili, ali je rekao kako je tamo bila inspektorica i policija i da 

svi znaju i trebaju sanirati to područje. Mi smo nakon toga, u jutarnjim satima, izašli na teren da vidimo 
što se događa. Na samom  terenu, 30. ožujka, primijetili smo kako i dalje ističu naftni derivati, da se to 

područje jako osjeti po benzinu i drugim naftnim derivatima, da se to još cijedi iz zemlje i da nema 

nikoga na mjestu incidenta. Prostor je nezaštićen, nema policije, nema vatrogasaca, nema inspektora, 
nema nikoga. Tada smo poslali ove dopise predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, znači to je 30. 

ožujka negdje oko 10.00 i nešto sati, poslali smo dopis ministru zaštite okoliša i energetike, to je 
praktički sada treći dan, poslali smo dopis ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno 

ministrici za ekološki incident izlijevanja nafte u produktovodu. Također smo poslali dopis ministru 
zdravstva, gospodinu Kujundžiću i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu za zaštitu i 

spašavanje Slavonski Brod. Sve smo to napravili, obavio sam razgovor sa zamjenicom ministra zaštite 

okoliša koja je rekla kako je na terenu sve odrađeno kako treba. Smatrali smo da to nije baš blizu 
istine, odnosno da smatramo da inspektori trebaju ponovno izaći na teren, jer nisu prošli cijeli 

produktovod u dužini 5 kilometara. Ne znamo je li to samo na tom mjestu, jer imamo bunare od kojih 
je prvi udaljen od produktovoda nekih 800 metara, Tvornica vode je blizu i postoji mogućnost 

ekološkog zagađenja, odnosno zagađenja naše vode s kojom se opskrbljuje preko 90.000 stanovnika. 

Kako nismo imali reakciju, mi smo u 11.00 sati sazvali hitnu sjednicu gdje smo medije obavijestili kako 
tražimo hitno uključivanje nadležnih institucija, jer smatramo da se na terenu nešto događa i da se ne 

radi kako treba. U večernjim satima, negdje oko 8.00 sati nazvao me direktor i rekao da je došlo do 
zagađenja bunara i da su svi bunari zagađeni. Ovo su vam vrijednosti. Imate normalne vrijednosti, do 

50 je granična vrijednost, a ovaj zdenac 7 je imao vrijednost 470 mikrograma u litri, ova slavina je 

imala, odnosno vodospremnik, 529 mikrograma, 493, a ova slavina u zdencu 11 imala je 777, 493. 
Hitno smo sazvali sjednicu Kriznog stožera, a prije toga smo već obavijestili 112 i razgovarali s 

gospodinom Cvitkovićem koji je dobio te nalaze. Sazvali smo sjednicu Kriznog stožera za 9.00 sati, 
održali sjednicu, na sjednici se dogovorili i pozvali robne rezerve, znači da cisterne i sve ostalo krenu 

tijekom noći, jer je bilo govora kako to može krenuti u jutarnjim satima. Tražili smo i dobili odgovor da 
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će cisterne biti upućene tijekom noći i tako je i bilo. Znači, prve cisterne su na lokacijama u Slavonskom 
Brodu bile u jutarnjim satima 31. ožujka, na veliku subotu. To je na Veliku subotu. Također smo iz 

vodnih rezervi pozvali da nam se pošalju zalihe flaširane vode kako bi se podijelile Bolnici, Domu 

umirovljenika i mjesnim odborima za nepokretne i bolesne građane, Crvenom križu, jer su oni sa svojim 
volonterima isto obilazili i dijelili tu vodu. Znači 28. ožujka je došlo do ekološkog incidenta, 29. ožujka 

se ništa ne događa, 30. ožujka mi podižemo uzbunu, jer je ovo stanje 30. ožujka koje smo zatekli na 
terenu. Vidite još ove lokve koje su bile pune naftnih derivata. 31. ožujka dolazi premijer i četiri 

ministra u Grad Slavonski Brod na sjednicu Stožera, a mi smo već tada imali sve organizirano. Znači, 
nisu se građani samoorganizirali, nego smo mi podigli Stožer, mi smo sve pripremili, a građani su, 

normalno, tu pomagali, volonteri i svi ostali koji su trebali. Tijekom dana, 31. ožujka, u popodnevnim 

satima stigla je i vojska u grad Slavonski Brod sa svojih nekoliko cisterni, tako da smo u jednom 
trenutku, u gradu Slavonskom Brodu, imali 13 cisterni na raspolaganju. Podigli smo vodospreme tako 

da je svaki mjesni odbor imao jednu, ako ne i više vodosprema. 1. travnja je Uskrs i ništa se ne 
događa, 2. travnja ništa se ne događa, 3. travnja počinju radovi na sanaciji mjesta ekološkog incidenta. 

To je brzina kojom su reagirale institucije koje su  trebale intervenirati 28. ožujka. Jučer čujemo ona 

pitanja u Saboru, pa ne mogu vjerovati da živimo u istom gradu. Znači, 3. travnja su počeli radovi na 
sanaciji mjesta ekološkog incidenta. Ovo vam je 3. travnja kada je otvoreno, vidite koliki je to mlaz, 

čisti benzin ili što već je, curio je danima. Samo taj dan, ovo je iskopano negdje između 12.00 i 13.00 
sati, a u 14.00 sati, kada sam bio tamo i kada su me udaljili s tog mjesta, pokupljeno je u cisternu 3 

kubika, odnosno 3.000 litara, a cijelo vrijeme se barata o 150 litara. Do noći, do 4.00 sata do kada su 
ekipe radile, evo vidite crijevo ide u ovu cisternu, skupljene su tri cisterne po 10.000 kubika, znači 

30.000 kubika izvađeno je ove tekućine. Sam gospodin Majer koji je eminentni stručnjak iz područja 

geologije i ostalog, rekao je da kontrolirano ističe decilitar u sekundi, pa množite od 28. ožujka kada je 
pukla, a možda i prije, a mi znamo za jedno mjesto, ne znamo za ostala. Pomnožite jedan decilitar u 

sekundi, koliko je bilo sekundi do ovog trenutka, plus ovih 30.000 i dodajte sve one dane koje su tamo 
izvlačili, jer je cijelo vrijeme taj sadržaj navirao iz cijevi. Onda ćete vidjeti koliko je toga izašlo. Nadalje, 

imamo situaciju da od 1. travnja nemamo više obavijesti, odnosno dobili smo za 30. ožujka i 31. ožujka 

brojčane vrijednosti ugljikovodika na pojedinim mjestima. Od 1. travnja, kada se osnovalo međuresorno 
stručno povjerenstvo, ne daju se podaci niti Stožeru, niti bilo kome u Slavonskom Brodu o situaciji i o 

vrijednostima ugljikovodika u samoj vodi. S obzirom kako je bio trend pada i nalazi su bili u granici 
normale, praktično smo imali zagađenje 30. ožujka u večernjim satima kada smo dobili tu obavijest i 

31. ožujka, ostali nalazi su bili normalni, osim 1. travnja mislim da je na jednom mjestu bilo 192, ostali 

su nalazi svi bili u granicama normale. Stručno međuresorno povjerenstvo je 9. travnja donijelo odluku 
kako je voda namijenjena za ljudsku potrošnju, odnosno može se piti i koristiti za kuhanje, pranje i sve 

ostalo. Na sjednici Stožera, članovi Stožera su inzistirali da se taj dokument potpiše, jer smo ovo dobili 
e-mailom i onda je gospodin Kujundžić potpisao tu obavijest i dao do znanja građanima Slavonskog 

Broda i ovih šest općina kako je voda za piće i kako je mogu  nesmetano koristiti. Mi smo osigurali, 
budući da je to bio prvi školski dan, poslije uskrsnih blagdana, spremnike za sve osnovne škole, za 

srednje škole i za fakultete tako da bi bili svi pokriveni. Taj dan kada smo dobili obavijest krenuli smo s 

vraćanjem cisterni u gradove odakle su i došle, skupljanjem vodosprema koje su sutradan uklonjene s 
mjesta gdje su bile i gdje su građani koristili tu vodu iz vodospremnika. Stoga, to je ono što se 

događalo vezano uz ovaj ekološki incident. Znači, on se dogodio 28. ožujka, a prve prave oblike 
sanacije smo imali 3. travnja. U svezi drugog postavljenog pitanja o teškom stanju u Vodovodu, na 

žalost, ovu tešku, rekao bih, najtežu krizu u povijesti grada Slavonskog Broda, a rekao bih i Republike 

Hrvatske, jer se nikad nije dogodilo da jedan veliki grad ostane u cijelosti bez pitke vode, pojedinci su 
iskoristili za svoja politička nadmetanja i prepucavanja, a neki čak nisu bili niti u Republici Hrvatskoj, ali 

su bili spremni kada su se vratili komentirati i davati dobre savjete ili kritike građanima grada 
Slavonskog Broda. Ja bi ovdje samo rekao kako je žalosno da se gradski vijećnici i saborski zastupnici 

ne pojave niti na licu mjesta, niti da dođu ovdje pitati Stožer trebaju li bilo kakvu pomoć, da se ponude 
građanima na terenu, ali su bili spremni blatiti, pljuvati po Gradu Slavonskom Brodu čiji su zastupnici, 

pljuvati po Trgovačkom društvu i iznositi niz neistina. Jedna od neistina je bila kako je loše održavanje 

Tvornice vode i ne mijenjanje filtra uzrokovalo ovu havariju. Sada ću Vam iznijeti samo nekoliko  
podataka za informaciju. U svezi loše situacije u Vodovodu, Vodovod je 2000., 2001. godine bio dužan 

preko 30 milijuna kuna, pa vi koji ste pljuvali po svemu ovom, a koji se niste udostojali pomoći 
građanima grada Slavonskog Broda, provjerite tko je u to vrijeme vodio ovaj Grad i tko je vodio 

Vodovod. znači, 30 milijuna kuna dubioza i ostaloga. Danas Vodovod prema dobavljačima ima 8,5 

milijuna kuna, potraživanja ima 13,5 milijuna i to nije tvrtka koja loše stoji.  Govorili ste o lošem 
održavanju Tvornice vode i ostalo. Samo ću uzeti od 2013. godine  na vodocrpilištu Jelas uzeto je 

6.758.169 metara kubnih vode, 2014. godine 6.861.955, 2015. godine 6.934.778 metara kubnih, a 
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2015. godine, da vas podsjetim, promijenili smo kvartni pijesak u sva četiri bazena. 2016. godine smo 
izmjenom tih filtra dobili 7.169.042 kubična metra vode, što je 250.000 kubika više nego 2015. godine. 

2017. godine, to je prošla godina, dobili smo 7.715.280, što je 550.000 kubika više vode iz naše 

Tvornice nego 2015. godine. Toliko o čovjeku koji se razumije u hidro i ne znam ja koju….. Prosjek, 
znači sa 214 litara mi smo došli 2017. godine na 244 litara i 65 litara u sekundi. S crpilišta Sikirevci 

2013. godine smo imali 431.274 kubika vode, 2014. godine 624.000 kubika vode, 2015. godine 739.000 
kubika, 2016. godine 798.458 kubika vode iz Sikirevaca i prošle godine 835.000 kubika. Prosjek je od 

13.68 narastao na 26.00, za duplo, iz Sikirevaca. I famozno crpilište Davor za koje nas ljudi prozivaju 
da kupujemo bez veze tamo vodu, jer je Vodovod nesposoban, ne može izvući vodu iz Jelasa, a ja sam 

dokazao ovdje, po ovim brojkama, da smo 550.000 kubika vode prošle godine izvukli više iz Jelasa. 

Crpilište Davor 179.000 kubika. Matematika jasno kaže da je jeftinije uzeti vodu u Davoru nego gurati 
vodu od Slavonskog Broda do Oriovca. Znači, mi trenutno trošimo negdje 282,65 litara u sekundi. Kada 

već pričamo o Vodovodu, Sikirevcima i pokušaju HDZ-a da sve ovo svali na Grad, a da nisu dobili 
izvješće Policije, Državnog odvjetništva, niti ostali, samo bi vas podsjetio da su ti famozni Sikirevci u 

Brodsko-posavskoj županiji, iako premijer ne zna, jer ste ga krivo informirali. Cijelo vrijeme forsirate 

Vukovarsko-srijemsku županiju. Podsjetiti ću vas još nešto, zajedno smo se krenuli 2005. godine spajati 
na Sikirevce, iako su naši Sikirevci po svim zakonima i božjim i ljudskim i svim ostalim i to ćemo 

dokazati. 2005. godine smo zajedno krenuli, 2008. godine Vinkovci piju vodu iz Sikirevaca, a 
Slavonskom Brodu je trebala ova katastrofa da spojite onu laž od 150 metara. Znate koliko je falilo 

cijevi? Pola metra. Da bude stvar još veća, vaš predsjednik je radio te spojeve i sada onih pola metra i 
onih 150 metara što je falilo, ali nikome od vas ne pada na pamet da provjerite što se tu događa i tko 

tu ima najviše koristi od svega ovoga, nego na predzadnjoj sjednici Županijske skupštine, Županijska 

skupština na čelu s vašim predsjednikom donosi Odluku da Sikirevce dijelimo 60% Brodsko-posavska 
županija, a 40% Vinkovci. Žalosno.  Onda, dva tjedna poslije, incident se dogodio u srijedu 28. ožujka, 

HDZ se sjeti da bi trebali nešto građanima reći i onda hvale građane kako su se samoorganizirali, kao i 
za poplave. Stožer je zasjedao, Stožer je podigao civilnu zaštitu, vi to ne znate, jer vas to ne zanima. Vi 

ste bili na Uskrsu, vi ste slavili Uskrs. Ministru smo pokvarili Uskrs, jer se morao javljati na telefon, jer 

su ga novinari pitali što je sa Slavonskim Brodom. Njemu je pokvaren Uskrs, a nama nije. Nama nije, a 
mi smo gazili tu naftu, mi smo gazili blato po Jelasu tražeći ima li još gdje nešto da curi, jer institucije 

koje trebaju raditi nisu radile, jer su imale Uskrs. Krenule su raditi 3. ožujka." 
 

Vijećnica Romana Mišić, Duspara Mirko – nezavisna lista, postavila je pitanja kako slijedi: 

"Nakon ovoga što smo vidjeli i nakon Vašeg izlaganja, jeste li podnijeli kaznenu prijavu za ekološki 
incident što se tiče vode u Slavonskom Brodu?" 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Kaznena prijava je podnesena, što, na kraju krajeva, svi znaju. 

Dogodio se jedan incident, a Grad Slavonski Brod nije obaviješten.  Mi smo 30. ožujka, poslije svega 
ovoga, podnijeli kaznenu prijavu, a 31. ožujka, odnosno 30. ožujka u večernjim satima smo opravdano 

imali razloga da kažemo da je to dobro što smo je podnijeli. Možda je to netko drugi trebao uraditi po 

službenoj dužnosti, ali, na žalost, nije. Mi imamo ekološki incident koji se dogodio u Slobodnici gdje je 
iscurila neodređena količina, puno veća nego što je rečena, naftnih derivata. Imamo teško zagađenje i 

za to imamo dokaze, nalaze tla koje smo uzeli. Teško zagađenje tla je u tom području i ne znamo za 
ostatak produktovoda do same rijeke Save. Radovi su rađeni bez obavijesti bilo koga, a mislim da smo 

trebali biti obaviješteni. Nemamo dozvole koje su izvođači radova trebali imati i ne znamo jesu li uopće 

ovlašteni da rade takve stvari. Imali su zabranu od Hrvatskih voda, jer je Sava taj dan bila osam 8.21 
metara. Mi smo se borili protiv opasnosti od poplave u to vrijeme kada se ovo dogodilo. Znači, imali 

smo podzemne vode koje su bile jako visoke i podzemne tlakove koji su bili visoki. Podnijeli smo 
kaznenu prijavu i očekujemo od Državnog odvjetništva da odradi sve izvide i da nas obavijeste što se 

točno dogodilo. Mi smo slali i požurnice, jer mislimo da se neke stvari već znaju i trebaju se znati." 
 

Vijećnik Josip Samardžić, HDZ, postavio je pitanja kako slijedi: 

1.  "Pitanje je, naravno, u svezi vode. Prvo bi se u svoje osobno ime, uvijek prvo sebe stavim prvoga, 
kao kirurg, i u ime svih djelatnika Opće bolnice dr. Josip Benčević, zahvalio svim službama koje su 

sudjelovale u tome da je opskrba vode pacijentima i djelatnicima bila adekvatna. Mogu jedino reći, 
pohvale svim službama i svim stožerima u Županiji, Gradu,  Zavodu za javno zdravstvo, Republici 

Hrvatskoj, ministarstvima Republike Hrvatske i privatnim osobama, prijateljima, sportskim 

klubovima, firmama, MUP-u i MORH-u, jer su svi odradili sve kako treba i ne mogu nikoga izdvojiti. 
Međutim, moram izdvojiti dva imena čije sam telefone stalno koristio, a to je gospodin Pavo Baričić 

i Ivan Vuleta. Zvao sam ih po stotine puta i sve su odradili te svima njima zahvaljujem što su 
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Bolnicu shvatili kao prioritet, a Bolnica to i je i što je u tom slučaju odrađeno da djelatnici i pacijenti 
nisu osjetili taj nedostatak. Mislim da se pitanja o vodi moraju postavljati i mi smo mislili to kroz 

točku dnevnog reda, ali može i ovako, upravo iz razloga da se razbistri ovo što nije jasno. Naime, 

svi smo mi ovdje za to da se istina istjera do kraja, da se vidi što je bilo, što je uzrok, a naročito da 
u budućnosti, kao i sadašnjosti pijemo zdravu i dobru vodu. Stoga je potrebno da dođemo do 

uzroka svega ovoga  i da znamo postupati kako nam se ovo ne bi više nikada ponovilo. Neznanje i 
neinformiranost dovodi do straha i do neizvjesnosti i zato ljudi imaju pravo pitati svakakva pitanja, 

što uključuje i ovo pitanje o Vodovodu. Ne smijemo niti Vodovod zanemariti. Sada čujemo kako je 
Vodovod nepogrješiv, a znamo da smo u zadnjih 4, 5 godina imali revizije koje su pokazale da nije 

nepogrješiv. Svi smo mi ljudi pogrješivi, pa tako i Vodovod i dopustite da imamo pravo preispitati tu 

savršenost Vodovoda. Stoga, jedno pitanje u svezi Vodovoda je, kolike su interne kontrole u 
Vodovodu te, što građani pitaju, je li moguće da se između tih internih kontrola vode, što bi 

Vodovod kao distributer trebao raditi, može provući ovakav incident, pa da u nekom slučaju 
popijemo vodu, a da ne znamo da smo popili zagađenu vodu, ne samo ugljikovodicima nego i s 

nečim drugim?" 

2. "Pitanje koje možda nema smisla u ovoj situaciji, jer je voda jako interesantna svima nama, ali ja 
ga moram postaviti, jer po treći put ponavljam pitanje. Naime, živim u tom Mjesnom odboru, pa me 

ljudi pitaju u svezi postupka izdavanja dozvole za priključak Svačićeve i Gundulićeve ulice. Prošli put 
sam pitao, pa mi je pročelnik odgovorio, a građani su upozoravali kako postupak nije proveden u 

skladu sa zakonom, odnosno napravljen je spoj preko zelene površine između Svačićeve i 
Gundulićeve, a sada se od strane ministra graditeljstva poništilo rješenje kojim je Grad odbacio 

prijedlog zbora građana Mjesnog odbora Antun Mihanović na obnovu postupka. Stoga pitam, znači 

li to da sada imamo nešto izgrađeno, a nemamo građevinsku dozvolu, odnosno da je Grad izgradio 
nešto bez građevinske dozvole? Što dalje, pitaju građani Mjesnog odbora Antun Mihanović, uz 

napomenu da nisu postavljeni niti 'ležeći policajci' niti usporivači brzine?" 
 

Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Kada govorimo o ovom prvom pitanju o vodi i kada 

pozdravljamo i hvalimo neke osobe ili neke institucije, ja bih podsjetio da se ne zaboravlja da su 
vatrogasci bili glavni i da su oni podnijeli sav teret, odnosno najveći dio tereta preko svojih leđa. 

Skladišta ove vode i svega su bila u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i oni su ti koji su organizirali ovaj 
ovdje Stožer, da Bolnica dobije i flaširanu vodu i najveće vodospreme, kako Bolnica tako i  Dom 

umirovljenika, Dom zdravlja i svi ostali. To nemojmo zaboraviti, iaqko možda nekima ne odgovara 

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, ali čovjek je rekao ono što je bilo na terenu, a to su znali i 
drugi, ali su šutjeli.  U svezi nepogrešivosti, ne kažem da je Vodovod nepogrešiv, jer itekako je 

pogrešiv, ali velikog udjela imaju i ljudi koji pametuju godinama, a godinama, a i dan danas jako dobro 
žive i od Hrvatskih voda i od našeg Vodovoda. Ja Vas samo podsjećam da Vodovod ima obavezu 

svakodnevne analize vode, ono što oni mogu raditi i što po zakonu moraju odraditi u svom laboratoriju. 
Drugi dio odrađuje Zavod za javno zdravstvo i ono što je najvažnije, revizijske monitoringe odrađuje 

Zavod za javno zdravstvo Brodsko- posavske županije koji neke od nalaza šalje u druge laboratorije kao 

što je osječki Zavod za javno zdravstvo. Znači, mi, što se tiče Tvornice, imamo sve nalaze uredne od 
kako postoji Tvornica. Ova Tvornica je izgrađena, jer je stara imala problema, Naime, naša voda na 

Jelasu ima puno mangana, željeza i amonijaka i prvenstveno sve ovo što je rađeno, od ozonizacije, 
filtra s kvarcnim pijeskom, filtra s aktivnim ugljenom, sve je usmjereno u to da ove koncentracije budu 

u granicama normale i da voda bude pitka, što je svih ovih godina i bilo. Zadnji revizijski monitoring koji 

obuhvaća sve što se može u vodi naći je ovaj od 20. veljače 2018. godine, uzorkovanje je odrađeno u 
8.15 sati i svi nalazi su uredni, svi do jednog. Ljudi koji grade i koji otvaraju neke pogone ili nešto imaju 

obvezu na svom tehničkom pregledu za uporabnu dozvolu, između ostalog, analizirati i vodu. Ovdje 
imamo nalaz koji je odrađen 22. ožujka na Colosseumu kod preuzimanja Spara Colosseuma, odrađen u 

ljekarni Supernove i nalaz ugljikovodika je uredan. Znači, niti jedno izbijanje nemamo. Ja neću ulaziti u 
to kako Trgovačko društvo radi, ali velikim zaslugama, netransparentnim radom Hrvatskih voda koje 

krenu zajedničku akciju za Slavonski Brod i Vinkovce i Vinkovce završe prije 10 godina, a Slavonski Brod 

sada, kao može zahvalit dragom Bogu da se ovo dogodilo, pa da dobijemo vodu iz Sikirevaca koji su 
igrom slučaja naši, u Brodsko-posavskoj županiji. Jedino za naš HDZ oni su i dalje u Vukovarsko-

srijemskoj županiji. Stoga, ili ćemo tražiti da mijenjaju granice županija ili ćemo tražiti da se HDZ 
dodatno educira na satu zemljopisa i da nauče gdje se nalaze Sikirevci. To je jedini način da ljudi u 

Brodsko-posavskoj županiji shvate tko ih vodi. U svezi drugog pitanja, Svačićeve i Gundulićeve, spoja 

preko zelene površine, svi koji žive u ovom gradu znaju da kada se to radilo, tada je jedan čovjek u 
ovoj državi bio popularan, a zove se, odnosno živi u Londonu i sada je aktualan, sada doduše nije toliko 

omiljen kao onda, tada se gradio Konzum i napravljen prvi kružni tok u Slavonskom Brodu. Istina da 
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puno ljudi nije znalo voziti, pa su išli poprijeko kroz maćuhice koje je sadio Pero i ekipa iz Komunalca, 
dobra je stvar što smo imali kandelabre, pa su to bar morali obilaziti i imali ste lijevo prema 

Gundulićevoj. I tada ste imali nedodirljivih ljudi iz Vaše stranke koji nisu dali da se to spoji normalno, pa 

da imate pravi kružni tok i da možete izaći na četiri strane i to se čekalo godinama. Stoga, ovaj kružni 
tok ima građevinsku dozvolu i on je izgrađen. Što reći građanima, koristite taj kružni tok što možete 

više, samo pazite kako se ponašate, a to što je Ministarstvo poništilo ovo to ne znači ništa. Ono je samo 
dalo na obnovu postupka. Znači, građevinska dozvola postoji, ona je legalna dok je netko ne ukine, a 

nije ukinuta koliko ja znam. Mislim da Ministarstvo mora početi raditi svoj posao onako kako treba, a ne 
onako kako su pokazivali, primjerice na Lidlu. Bože moj, živimo u ovoj državi i moramo se prilagoditi i 

tome." 

 
Vijećnik Josip Samardžić, HDZ, uz zahvalu gospodinu Ivanu Vuleti, zapovjedniku Javne vatrogasne 

postrojbe, složio se s gradonačelnikom kako ima dosta mjesta za napredak Vodovoda, kao i  
Ministarstva graditeljstva. 

 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, javila se za riječ kako bi istakla jednu primjedbu. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je kako vijećnici nemaju pravo replicirati na postavljeno 
pitanje drugog vijećnika. 

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, nastavila je: "Htjela sam reći da smo izbacili točku o 

zagađivanju vode, a evidentno je da gradonačelnik drži monolog i da on odgovara i kontrolira 

odgovore, a mi nemamo pravo replicirati ono što znamo." 
 

Predsjednik Gradskog vijeća navodi kako vijećnica da nema poslovničku mogućnost replicirati te joj 
izriče opomenu. 

 

Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ, postavio je pitanja kako slijedi: 
1. "Pitanje je također vezano uz Trgovačko društvo Vodovod, odnosno molim gradonačelnika 

informaciju o ulozi Trgovačkog društva Vodovod u cijeloj ovoj izuzetno teškoj ekološkoj situaciji, 
kao člana Civilnog stožera, odnosno informaciju ima li Trgovačko društvo Vodovod još uvijek 

direktora, budući da je sadašnji svoj mandat, kako smo mogli vidjeti i čuti, dao na raspolaganje 

šefu?" 
2. "Gospodinu gradonačelniku na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavio sam pitanje vezano uz 

izbor direktora Trgovačkog društva Komunalac i s obzirom da nisam dobio nikakav konkretan 
odgovor, sada Vas ovdje pred svim prisutnima u vijećnici i građanima Slavonskog Broda koji slušaju 

današnju sjednicu pitam: Zbog čega radite lakrdiju od trgovačkih društava Komunalac, Brod-plin i 
Vodovod? Ovaj Natječaj za direktore navedenih trgovačkih društava raspisan 31. srpnja je obična 

farsa, jer nitko od prethodnih direktora nije promijenjen, već je samo iz svakog društva po jedan od 

direktora razriješen. Jedino Vam mogu čestitati i čestitam, jer ste ovim potezom napokon priznali 
da ste cijelo vrijeme bili u krivu, iako, nažalost, neće biti nikakva satisfakcija za građane koji su dva 

direktora po društvu tokom godina plaćali svojim novcem." 
 

Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Moram ovako reći da sam malo iznenađen. Vi ste mlad čovjek, 

nažalost u HDZ-u ste, možda ne svojom krivnjom, ali biti toliko bezobrazan, pa tako nešto iznositi… Ne 
sjećam se da sam Vas vidio u stožeru civilne zaštite. Imamo neke informacije kako ste vodu dijelili, 

pogotovo odbori koje su vodili HDZ-ovci, tako da bi i o tome mogli pričati. Vaša pitanja, sva koja su 
upućena na Vodovod i kontra Vodovoda, govore dovoljno o Vama i govore o onome koji je rekao koja 

pitanja trebate postaviti. Što se tiče direktora, direktor je cijelo vrijeme bio ovdje i bio je član Stožera. 
Sve one vodospreme koje ste možda vidjeli u gradu, ako ste prolazili, tamo gdje su ljudi točili vodu, sve 

one pipe su odradili ljudi iz Vodovoda. Vi ste izuzetno bezobrazan čovjek, to Vam sada mogu reći, jer 

15 dana se niste udostojali bilo što napraviti za ove građane, a sada govorite kako je Vodovod odradio 
samo pipe. Kako Vas nije stid? Kako Vas nije stid, vodeća stranka ove države se tako mučki podnijela 

prema građanima grada Slavonskog Broda u najtežoj katastrofi ekološkoj, ne samo Slavonskog Broda, 
nego u cijeloj državi? Ovako nešto nitko nije imao, a Vas nije bilo dva tjedna, a danas prozivate i 

pljujete po ljudima koji nisu spavali tjedan dana, najmanje tjedan dana, kojima nije Uskrs pokvaren 

telefonskim pozivima nego boravkom izvan svojih obitelji na terenima. Vas tamo nisam vidio. Niti 
jednog HDZ-ovca nisam vidio na tim mjestima gdje ste trebali biti kao gradski vijećnici. Pričate o 

natječajima za direktore. Direktori su svi izabrani. Da ja Vas pitam sada, kako ste Vi zaposleni u 
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Hrvatskoj gospodarskoj komori i gdje nam je to gospodarstvo? Kako Vas je HDZ tamo zaposlio? Vi 
pričate ovdje o direktorima koji rade, pričate o lakrdiji. Za Vas je lakrdija vođenje trgovačkog društva. 

Recite mi koje to probleme Trgovačko društvo, recimo, Komunalac, ima u jednom od najuređenijih 

gradova u Republici Hrvatskoj, o uređenju naše deponije, o dva reciklažna dvorišta koja nemaju puno 
veći i bogatiji gradovi od grada Slavonskog Broda, o svim natječajima na koje smo se javljali i gdje smo 

sanirali našu deponiju, a Vi koji vodite, recimo, Centar za gospodarenje otpadom, sada već i regionalni, 
već 10 godina imate direktora, ovo je drugi direktor isto iz HDZ-a, bez jednog zaposlenika, bez Centra 

za gospodarenje otpadom. Kako Vas nije stit onda pričati o lakrdiji u Trgovačkom društvu Komunalac? 
Da li Vi kosite iza kuće ili Vam Komunalac kosi? Da….da… Vi, samo pogledajte, Vi ste jako vrijedan 

čovjek, samo Vi gledajte, samo Vi pogledajte tko Vam skuplja lišće po Varošu i po ostalim mjesnim 

odborima. Tko Vam kosi okolo na periferiji grada, što nikada nije bilo. Kosi Trgovačko društvo koje Vi 
nazivate lakrdijom ili direktora kojeg Vi nazivate lakrdijom koji Vas može držati u malom prstu što se 

tiče ekonomije i ostaloga. Trgovačko društvo Brod-plin lakrdija, je li? Niti jednog dana niste u ovom 
gradu bili bez plina ili bez grijanja. Govorite o Vodovodu koji uz sve ovo podmetanje vas iz HDZ-a, uz 

sve pljuvanje, sva moguća sila se sletjela da ocrni Trgovačko društvo, da prebaci odgovornost 

zagađenja naftom u tlu, Vi pokušavate odgovornost prebaciti na Trgovačko društvo, pa niti to Vam ne 
uspijeva, jer svi rezultati govore nešto drugo. Kažem Vam 2000., 2001. i 2002. godine naše Trgovačko 

društvo je dugovalo 30 milijuna, danas je na 8,5 s tim da od dobavljača potražuje 13,5 milijuna i Vi 
nešto govorite? Žalosna je ta ekonomija kojom se vi bavite." 

 
Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, sukladno članku 18. Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća zatražila je stanku.  

 
Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ, naveo je: "Ovo je povreda Poslovnika, omalovažavanje, ovakve riječi 

gradonačelnika su možda prolazile tijekom ovih godina, ali sada više neće. Prva stvar, ja ovdje nisam 
kao zaposlenik Hrvatske gospodarske komore, nego kao član Kluba vijećnika HDZ-a. Druga stvar, ispred 

sebe držim bilježnicu u kojoj sam osobno vodio ljude kada se dijelila voda, svatko je dobio vodu i 

svatko se potpisao, jer sam znao da bi do ovoga moglo doći…."  
 

Gradonačelnik: "Imamo i snimke…." 
 

Vijećnik Tomislav Tekić, HDZ, nastavio je: "Molim Vas lijepo gradonačelniče, imam i ja snimke gdje 

voda curi iz buradi, pola bureta punog, ne bojte se, pokazat ću Vam. Znači, to je jedna stvar. Velika 
subota, od 12.00 sati dobivam informaciju da dolazi voda, od 12.00 sati sam u Mjesnom domu Brodski 

Varoš, a znate kada je došla? U 19.00 sati navečer i to zahvaljujući jednom kolegi kojeg osobno imam u 
Komunalcu, koji me nazvao i pitao, je li došla voda. Na Uskrs isto tako dolazi voda.  Svi smo bili aktivni, 

nisu samo Vaši vatrogasci, nego i mjesni odbori, svi, ja se svima zahvaljujem što su sudjelovali. Jedino 
je država u ovoj cijeloj situaciji nešto promptno reagirala i nešto poduzela, dok ste Vi samo iznosili 

dezinformacije. Pa da, možda je smiješno… ja Vas slušam, Vi ste jedan doktor, školovan, a način na 

koji Vi komunicirate s ljudima, to je strašno i sramotno. Ne znam što bi Vam više rekao. Evo, hvala Vam 
lijepo na ovim uvredama."  

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je riječ gradonačelniku kako bi se završio krug prethodnih pitanja. 

 

Gradonačelnik je istakao sljedeće: "Mene interesira, ako ste Vi to sve radili, gdje Vam je bio 
predsjednik Mjesnog odbora koji je trebao biti? Da.. da.., Vi ste sve sami radili. Druga stvar, nemojte 

sada Vi mene prekidati, Vi ste mlad bezobrazan čovjek, nestrpljiv. Morate sačekati. U 12.00 sati ste 
dobili informaciju da premijer i ministri dolaze u Slavonski Brod, incident se dogodio 28. ožujka, znači 

tri, četiri dana prije toga, gdje ste do tada bili? Pričate ovdje da niste dobili vodu. Mi smo ovdje bili sa 
Stožerom, mi smo raspoređivali cisterne i ostalo. Imali smo prvi dan 7 cisterni, a imamo 16 mjesnih 

odbora. Trebali ste doći Vi ovdje i napraviti raspored kako, kada i koliko ide. Vi ne znate da smo imali 

situaciju da nemamo pritiska u Rušćici, da cisterne stoje i ne mogu 'natankati' vodu, jer je to voda koja 
dolazi iz Sikirevaca. Da vi kao stranka niste kočili imali bi je prije 10 godina, ne bi imali kočenja, imali bi 

puno više pitke vode, možda bi pola grada bilo bez vode, ali bi ostali pili pitku vodu iz Sikirevaca. I Vi 
sada imate hrabrosti tako nešto pričati, ali Vi ste ovdje prozvali ljude koji imaju iskustva u vođenja 30 i 

više godina. Vi govorite da su oni lakrdija, kako Vas nije stid, o čemu Vi pričate? Vi govorite o lakrdiji 

vođenja trgovačkih društava, a sve i jedno trgovačko društvo pozitivno posluje, sve i jedno trgovačko 
društvo ispunjava svoje obveze. Sva Vaša pitanja su danas usmjerena na loš rad Vodovoda, a mi ovdje 

pričamo o ekološkom incidentu sasvim druge tvrtke koja nema veze s Vodovodom i koja usput možda 
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je, a možda i nije, zagadila vodovod. Kako Vas nije stid? Niti jedno Vaše pitanje nisam čuo kako su se 
izvodili radovi na produktovodu, tko je izvodio radove na produktovodu, tko je dopustio, tko je dao bez 

ikakvog natječaja, bez ičega? O tome niste niti jedne riječi kao stranka rekli, šutite kao zaliveni. Vaš 

ministar kojeg Vi govorite, dolazi u Slavonski Brod i kaže: 'Nama je prioritet osigurati pitku vodu.' Mi 
imamo pitku vodu u tom trenutku, ali ne znamo tko je zagadio ono, ne znamo zašto se ne provodi 

sanacija i ne znamo što nam je s Tvornicom vode, jer tamo je vrijednost od 200 milijuna kuna. To 
Vašeg ministra i Vas ne zanima. I Vi govorite ovdje kako je jedino Vlada promptno reagirala, pa nije. Mi 

smo ih molili, vidjeli ste da smo održali tiskovnu, da smo  poslali desetke poziva da se podignu i da kažu 
što se događa u Slavonskom Brodu… I Vi sada pričate o Vladi, bolje da šutite."  

 

Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je kako slijedi: "Ja sam zaista od početka sjednice malo šire 
pustio Poslovnik, smatrao sam da je tema prevažna i mislio sam svakom vijećniku dati malo širu 

raspravu, dužinu i tematski, međutim na prvom pitanju već vidimo kuda to vodi. Dakle, previše je 
osobno, previše ružnih riječi i u pitanjima i u odgovorima. Ja nemam naviku i nisam planirao davati 

stanke tijekom Aktualnog prijepodneva, ali ću sada dati kratku stanku u smislu smirenja ove situacije 

kako bi mogli nastaviti s radom. Nakon stanke ću dati svakoj opciji priliku u jednoj minuti da se osvrne, 
a onda ću dalje voditi sjednicu na drugi način i nećemo više ovako široko tumačit Poslovnik." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća odredio je kratku stanku. 

Nakon stanke konstatirao je kako je sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih 
odluka. 

 

Vijećnica Anita Holub, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, istakla je sljedeće: "U ime Kluba vijećnika 
smo zatražili stanku prije svega zbog ovog načina komunikacije između vijećnika i gradonačelnika, jer 

smatramo kako je stvarno neprimjereno prelaziti s ovih opće važnih tema na osobnu komunikaciju. To 
je bio prvi razlog, a drugi razlog, što se kroz ovo Aktualno prijepodne i pokazalo, je bila važnost da 

točka onečišćenje vode u gradu Slavonskom Brodu uđe kao samostalna točka u dnevni red. Ovako 

gradonačelnik ima previše prostora, i neka, to je njegovo legitimno pravo, ali ono što me osobno 
najviše zasmetalo, mi smo ovdje svi s istim ciljem, svi dobiti u dogledno vrijeme odgovore tko je, zašto 

ili što je u principu krivo i mislim da to trebamo prepustiti nadležnim institucijama i da će se tu i 
gradonačelnik i svi ostali složiti sa mnom. Ono što mi je nevjerojatno je da su i vijećnici većine glasali 

protiv samostalne točke, a ono što bi htjela reći je kako ne vidim razlog tražeći krivca da se upire 

prstom u HDZ. Kao da je Hrvatska demokratska zajednica zagadila vodu u gradu Slavonskom Brodu, 
što apsolutno nije istina. Mi smo pohvalili ono što je bilo dobro, evo i potpredsjednik Gradskog vijeća je 

u svom izlaganju pohvalio ono što je bilo dobro, ali na nama je kao gradskim vijećnicima da propitamo 
ono što nije bilo dobro. To je krizna situacija, Vi ste i sami rekli jedna od najozbiljnijih od samostalnosti 

Republike Hrvatske  i mislim da je ovo bila dobra proba bez krajnje pogibelji da se vidi što u našim 
sustavima funkcionira, a što ne. Znači, nitko ovdje nije došao napadati. Dio naših pitanja naravno da je 

pokrivao, i u samostalnoj točki, ali ovako kroz Aktualno prijepodne, djelovanje gradskog poduzeća 

Vodovoda. Mi smo gradski vijećnici i postavljamo pitanja gradonačelniku, a Vodovod je pod Vašom 
ingerencijom te nitko nije izlazio iz okvira koji nam je ovim putem dopušten. Još jedno pitanje, ne samo 

gradonačelniku, već svima, odakle nekom pravo monopola na borbu za čisti zrak i čistu vodu? Ljudi, mi 
svi živimo u ovom gradu. Da budem sada patetična kao neke izjave, svi dišemo isti zrak, svi pijemo istu 

vodu, svi proživljavamo iste probleme. Znači, dopustite nam da, onoliko koliko je nama legitimno 

dopušteno, a to je kroz djelovanje u Gradskom vijeću, postavimo pitanja, tražimo odgovore na ljudski, 
fini i civilizirani način. Ponavljam, kažete nitko iz HDZ-a nije reagirao, nije istina, reagirao je premijer, 

reagiralo je pet ministara. Ja kao gradska vijećnica također sam poput ostalih bila uključena kroz 
djelovanje Vijeća Mjesnog odbora. Meni niti u najmanju ruku nije padalo na pamet politizirati na tu 

temu, ali kada već govorimo o manjkavosti sustava, zadnja informacija službena iz Gradskog 
poglavarstva, ja znam da ću dobiti od nekoga iz Vaših ureda, vrlo korektno sam razgovarala s 

gospođom i ona mi je dala obavijest. Ja sam bila spremna čekati, znam da voda ne može doći preko 

noći i da ne može doći u sekundi. Nema veze što smo čekali dan, dva, pet, ali ono što me zasmetalo, a 
to je nešto na čemu se mora poraditi, tko god bio u gradskim uredima, više niti jedne informacija od 

subote u 12.00 sati nije došla iz službenih kanala Grada Slavonskog Broda. Informacije su prenosile 
osobe iz stranke Duspara Mirko koji niti su mjesni vijećnici, niti su gradski vijećnici.  Znači, nismo 

dobivali informacije iz pouzdanih izvora, ali nikome ovdje nije cilj nikoga napadati. Idemo sjesti i 

dogovoriti se, u slučaju da nam se ova kriza ili nešto slično, ne daj Bože ponovi, da svi zajedno 
odgovorno reagiramo. Ono što želim još ponoviti, prije svega zbog medija i zbog neprekidnih 

prozivanja, nitko nema monopol na to da kaže, 'ja sam najveći borac', za bilo koje pitanje, pa tako i čist 
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zrak i čistu vodu u ovom gradu. Mislim, prešutno to već slušamo duže vrijeme, svi mi imamo isti cilj, 
živjeti u gradu s optimalnim uvjetima, u ovom slučaju to su ekološki koji su kod nas najviše ugroženi, a 

o gospodarstvu i ekonomiji ćemo neki drugim putem."  

 
Predsjednik Gradskog vijeća naveo je: "Apeliram da u nastavku rada sjednice svi u ovoj točki 

dnevnog reda, oni koji postavljaju pitanja i oni koji daju odgovore, smire tenzije, da biramo riječi, da ne 
vrijeđamo jedni druge i da argumentirano pokušamo nastaviti raspravu." 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Prvo bi rekao ovako, oni koji nisu bili na terenu ne znam zašto 

traže točku, jer da su bili na terenu sve bi znali. Grad Slavonski Brod, zajedno sa Stožerom, ali ovo je 

čisto Grad Slavonski Brod, otvorio je šest telefonskih linija ovdje u Gradu Slavonskom Brodu na koje su 
se građani javljali, kao što su se javljali na 112, kao što su se javljali vatrogascima. Sve informacije su 

dobili. Znači nema priče da netko nije imao informacije ili da je netko imao ekskluzivno pravo, a drugi 
ne. Znači, mi smo u 10.51 sati poslali dopise svima ovima, to je 30. ožujka. Podsjećamo Vas da je 28. 

ožujka bio incident, a da nitko nije obaviješten. Poslali smo dopise u sva ministarstva, dobili odgovor 

Ministarstva zdravstva u 13.42 sati kojim se zahvaljuju na našoj obavijesti da se dogodio incident i da 
obavještavaju Zavod za jadno zdravstvo, gospodina Cvitkovića, da izađu i da naprave uzorkovanje vode 

u vodocrpilištu Jelas. Znači, u 13.42 sati, i dogovoreno je da se to obavlja u osječkom laboratoriju, a 
ako bude bilo problema da se prebaci u njihov laboratorij u Zagrebu. Vi govorite o neprimjerenom 

ponašanju ovom Vijeću, a vaš gradski vijećnik postavlja pitanje. Je li je za Vas termin 'lakrdija' za 
direktore trgovačkih društava koja su u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, gdje i vi participirate kao 

gradski vijećnici, civilizirani izraz?  Pitajte te ljude, te direktore koji tamo rade i koji se bore da ovom 

gradu bude bolje, jesu li oni lakrdijaši? Po Vama to je tako. Kao gradsku vijećnicu moram Vas upozoriti 
da Gradsko poglavarstvo ne postoji od 2009. godine. Vi i dalje koristite termin 'Gradsko poglavarstvo' 

što je nepostojeći termin, jer nema više poglavarstava. Da, veliki, veliki problem. Govorite kako nije 
bitno je li netko čekao vodu dan, dva ili pet dana, pa tu već dovoljno govorite o Vašim aktivnostima na 

terenu. Tko je u ovom gradu vodu čekao dan? Tko je čekao dan, a da ne govorimo tko je čekao pet 

dana, ali to da smo imali zaključana vrata na pojedinim mjesnim odborima, jesmo i to treba reći. 
Govorite kako je vodosprema tamo negdje curila, pa imali smo vandale koji su razbijali vodospreme u 

dječjim vrtićima i u školama… Ma Vi možete mahati koliko hoćete, ali se niste udostojali niti jedan dan 
doći ovdje da provjerite….., pa sramota, da, od Vas je sramota….. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća izrekao je opomenu vijećniku Tomislavu Tekići, HDZ i dodao: "Ja sam 
apelirao da idemo drugačije. Da, nemate riječ, nemojte dalje, dobili ste opomenu." 

 
Gradonačelnik: "O čemu Vi pričate? Stožer je ovdje svakodnevno zasjedao…. po cijelom gradu. Ovo 

nema smisla…." 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: "Kolega Tekiću, nemojte da moram dalje, ja bih Vas molio da 

smirimo…" 
 

Gradonačelnik je nastavio: "Govorite kako nema nitko pravo, ne znam tko Vam je govorio, čisti zrak i 
voda ili ne znam što. Da, nitko nema pravo, ali imamo ljude koji imaju odgovornost, a Vi to sigurno 

nemate, jer Vi ne odgovarate niti za što. To ste pokazali i sada, jer sanacija na jednom ovakvom 

incidentu se dogodila tek 3. travnja, a dogodio se 28. ožujka, a da još gora stvar bude, Vi se oglašavate 
dva tjedna poslije incidenta kako su se ljudi samoorganizirali, donosili vodu i ne znam niti ja što. 

Popljuvali ste rad svih onih ljudi koji su radili od 30. ožujka do 9. travnja na terenu, ovdje skupljali sve 
podatke, osiguravali vodu, osiguravali sve. To ste sve zanemarili radi toga što se Vaša stranka nije 

uključila na najbolji način, na način da ukaže prstom, pogledajte sad ovo. Mi ovdje raspravljamo o 
stanju Vodovoda. Niti jednom riječju vi kao gradski  vijećnici niste građanima grada Slavonskog Broda 

rekli što se to dogodilo. Vi to najbolje znate, jer ste vi dali produktovod, vi najbolje znate imaju li ili 

nemaju dozvole, jesu li stručno radili ili nisu, jer da se stručno radilo ne bi eksplodirao produktovod, ne 
bi iscurilo toliko nafte. Vidjeli ste ovdje, ovo nisu lažirane snimke, koliko god se vi trudili nekoga ocrniti i 

reći da sakriva dokaze. Postoji policija od prvog trenutka kada je pozvana, kada se dogodio incident do 
zadnjega. O tom ste trebali pričati, na žalost prošao vam je vlak. Kasno ste postali pametni." 

 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je riječ vijećnici Emini Berbić Kolar, SDP.  
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Vijećnica Anita Holub, HDZ: "Oprostite, može li  replika, sukladno Poslovniku članak 94. dozvoljava 
ukoliko postoji nejasnoća……Mi smo još uvijek u osvrtu na stranku, ovo nije vijećničko pitanje…."  

 

Predsjednik Gradskog vijeća: "Kolegice, nemate riječ." 
Predsjednik Gradskog vijeća ponovo je prozvao za riječ vijećnicu Eminu Berbić Kolar, SDP. 

 
Vijećnica Anita Holub, HDZ: "Ovo je vrijeđanje vijećnika, ne dajete nam pravo govora."  

 
Predsjednik Gradskog vijeća: "Kolegice izričem Vam opomenu." 

 

Vijećnica Anita Holub, HDZ: "Hvala lijepa." 
 

Vijećnica Emina Berbić Kolar, SDP, postavila je sljedeća pitanja: 
1. "Odmaknuti ću se od ove teme, pa ću postaviti pitanje: Kada će biti vraćena bista ispred Osnovne 

škole Vladimir Nazor? Ime je zadržano, bista je maknuta i nije vraćena, a ja ću upozoriti da i 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u sugestijama kurikula hrvatskog jezika naglasila nužnost 
vraćanja Vladimira Nazora kojeg smo mi kao stručna radna skupina čak predložili da ne bude, oni 

su nam vratili i mi smo ga vratili…pa mislim da nema smisla da u gradu Slavonskom Brodu u kojem 
postoji škola da se ne vrati bista ispred škole." 

2. "Pitanje vezano za Zavod za znanstvena istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Grad 
Slavonskog Broda je jedan od rijetkih gradova koji nema takav zavod. Ova godina je posvećena 

kulturnoj baštini na europskoj razini i mislim da bi Grad Slavonski Brod trebao pokrenuti akcije i 

nekakvu inicijativu prema Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i da taj zavod u Slavonskom 
Brodu bude upravo usmjeren na istraživanje hrvatske kulturne baštine, odnosno konkretno 

slavonske kulturne baštine."  
 

Gradonačelnik je odgovorio: "U svezi prvog pitanja, mislim da sam već prije godinu, dvije dana 

postavio ravnateljici pitanje gdje je ta bista i mislim da oni čak i znaju gdje je. Nema razloga da se bista 
ne postavi na postolje gdje je i bila. U svezi drugog pitanja, slažem se s Vama da treba, ali nažalost u 

dosta toga nismo bili ažurni onako kako bi trebali biti. Mislim da ovaj zavod Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti treba biti u gradu Slavonskom Brodu,  jer je u svim gradovima, rekao bih, u 

Slavoniji i Baranji. Stoga, treba poraditi na tome da zavod dobijemo i u gradu Slavonskom Brodu. 

Možda je sada i prilika, kada se rješava slavonskobrodsko sveučilište da i to dođe u Slavonski Brod."  
 

Vijećnica Maja Jarić, Duspara Mirko – nezavisna lista, postavila je sljedeće pitanje: "Kako je 
ugovor za ITU mehanizam potpisan u prosincu 2016. godine, u veljači je potpisan Sporazum o provedbi 

Integriranih teritorijalnih ulaganja, zanima me, ima li kakvih obavijesti iz Ministarstva, s obzirom da je, 
sukladno Sporazumu, u prvom kvartalu planirana prijava projekata Kuća tambure, Inovacijskog 

inkubatora i drugih, a prvi kvartal je već praktički gotov? Zanima me ima li kakvih novosti vezano za to 

ili odobrenje iz Ministarstva?  
 

Danijela Blekić, pročelnica Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja odgovorila 
je: "U svezi poziva u ITU mehanizmu od strane Ministarstva regionalnog razvoja, objavljeni su pozivi za 

projekt Kuće tambure i Plan održive urbane mobilnosti. Što se tiče druga dva projekta čija je objava 

planirana u prvom kvartalu, još uvijek se čeka objava poziva za projekt Brod-plina i za Poduzetnički 
inkubator. Naime, bila je obavijest, odnosno Ministarstvo je reklo da za Poduzetnički inkubator još 

uvijek rade na programu državnih potpora bez kojih nije moguće objaviti poziv. U svezi projekta Brod-
plina, isto je pitanje državnih potpora što je na Ministarstvu da ih riješi. Za drugi kvartal u pripremi su 

pozivi za Program edukacije za poduzetnike početnike i za projekt Kuće Brlić. Sva tražena 
dokumentacija od strane Ministarstva dostavljena je Ministarstvu, tako da u principu mi poštujemo sve 

rokove, a na kraju je na Ministarstvu da objavi pozive. To je što se tiče ovog drugog kvartala i za treći 

kvartal očekujemo još dva poziva, pa ćemo vidjeti kakva će bit dinamika od strane Ministarstva."  
 

Vijećnik Stanislav Sorić, Duspara Mirko – nezavisna lista, istakao je kako slijedi: "Imam dva 
pitanja, jedno je malo ozbiljnije, a drugo graniči s čudom.  

1. "Kada smo već kod Vodovoda, je li naš Vodovod dobio vodopravnu dozvolu za Sikirevce ili ćemo i 

dalje plaćati uslugu Vinkovcima?" 
2. "Iznad našega grada se pojavio, zahvaljujući snimci koja se nalazi na Internetu, ima jedna stranica, 

Flight radar, helikopter koji je u vrijeme te nesreće letio od Gromačnika do Bukovlja i tako jedno 
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deset puta u paralelnim linijama. Netko je to snimio, što je interesantno, mogu se svi avioni pratiti 
to uopće nije problem, ali netko je znao i objavio tu snimku helikoptera koji je letio. Ima li tu 

nekakvo objašnjenje?" 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: " U svezi prvog pitanja, Vodovod nije dobio vodopravnu dozvolu 

od Hrvatskih voda. Mi smo poslali isto žurno upit Hrvatskim vodama da se što prije izda vodopravna 
dozvola, jer nažalost, u vrijeme ovog incident, mislim da je vodopravna dozvola izdana Vinkovcima, bar 

su tako izašle informacije, da su je Vinkovci dobili 29. ožujka. Malo je simptomatično, ali se još puno 
stvari događalo iza kulisa ovog incidenta, vezano i za  zemljište u Luci. Ja bi rekao kako je ista ekipa je 

odrađivala stvari koje ne idu na čast nikome, ali pokušat ćemo se izboriti za ovaj grad i za građane i 

pored toga što pojedinci nisu za to. U svezi helikoptera, ne znam zna li tko što je taj helikopter. Čuo 
jesam i u jednom trenutku sam ga i vidio, ali ne znam što je radio i zašto je išao u pravilnim linijama. Ja 

sam se helikopterom vozao u ratu, ali smo 'vrdali' okolo da izbjegnemo neke stvari tako da nemam 
pojma. Ovo pravolinijski, je li snimano, dobili smo informaciju da ležimo na nafti, pa je to možda jedan 

od razloga što je helikopter letio. Možda se zbog toga i taje neke stvari građanima Slavonskog Broda, 

ali kada se HDZ 'odljuti', ja vjerujem da ćemo dobiti prave informacije." 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, postavila je sljedeća pitanja:  
1. "Prema planu javne nabave za 2018. godinu Grad Slavonski Brod u mjesecu travnju planira objaviti 

javni natječaj za izbor izvođača radova na izgradnji istočne tribine nogometnoj stadiona NK 
Marsonia procijenjene vrijednosti četiri milijuna kuna. Mi ne znamo niti najosnovnije informacije 

poput cijene izgradnje, izvora financiranja, dinamičkog plana izgradnje, a kamoli da imamo studiju 

isplativosti projekta i investicijsku studiju. Stoga je pitanje da objasnite građanima i Gradskom 
vijeću zašto pokušavate realizirati projekt izgradnje novog stadiona Nogometnog kluba Marsonia u 

potpunoj tajnosti i uz zapanjujuću netransparentnost?" 
2. "Je li istina da je Grad Slavonski Brod dobio kaznu u iznosu od 300.000,00 kuna za slučaj Lidl?" 

 

Gradonačelnik je odgovorio kako slijedi: "U svezi javne nabave, tu ste u pravu, jesmo planirali ove 
godine istočnu tribinu Nogometnog stadiona Marsonia. Nije ništa netransparentno, jer Vi ste gradska 

vijećnica i morali biste znati da smo o tome dosta dugo pričali, čak smo imali ovdje i prezentacije kako 
bi stadion trebao izgledati. Znači, mi sada radimo, malo je razvučeno što se tiče Kajak kanu kluba. On 

je praktično jednim dijelom i sastavni dio pomoćnog terena tog budućeg nogometnog stadiona.    

Imamo tribine i na tom katu za pomoćni teren. Istočna tribina će dodatno ograditi i oblikovati budući 
pomoćni teren koji bi trebao biti s umjetnom podlogom i koji bi trebao imati i trenažni teren za golmane 

ekipa koje će tamo trenirati. Govorite o netransparentnosti, nema netransparentnosti, je to je u 
proračunu Grada Slavonskog Broda za ovu godinu. Vi ste donosili proračun, kao vijećnica trebali bi to 

znati, ako ne znate, moja preporuka da dođete u našu službu financija, Odjel za financije, gdje će Vam 
ljudi iz javne nabave objasniti kako to ide, koja je pozicija predviđena za to, je li nešto transparentno ili 

ne. Je, transparentno je, i to od prošle godine od mjeseca lipnja, negdje 3.,4. kada su građani grada 

Slavonskog Broda dali podršku meni kao gradonačelniku, a ne Vama. Rekli su da imaju povjerenja u 
mene, da nastavim ovako raditi, jer dobro radim. Što se tiče stadiona Marsonie, kako Vi kažete, to je 

gradski stadion, ne stadion Marsonia. Sutra tu može igrati netko drugi, prije je igrao BSK, pa još ona 
imena da se ne vraćam u prošlost. To bi Iva bolje znao ili gospodin Čeglaj, ali hoću Vam reći, mi smo 

imali jedan super projekt koji ste Vi pokušali prezentirati, revitalizirati nedavno s ljudima iz Marsonije i 

HDZ-a i taj projekt je trebao 2006. godine proći. Prošao je sve i na Gradskom vijeću i onda su nas 
upravo oni koji su s Vama sjedili i govorili da idete na tematsku sjednicu zaustavili, zabranili ljudima u 

Osijeku da izrade prostorni plan koji je tada trebao biti izrađen kako bi to mogli izgraditi. Na žalost, tu 
ne samo da smo izgubili stadion, nego smo izgubili i hotel koji tada grad Slavonski Brod nije imao. 

Izgubili smo i ono naselje na onom starom dijelu za koje Vi kažete da je neadekvatan. Ovaj prostor je 
idealan, mi ćemo ga obnoviti ove godine, istočnu, sljedeće godine vjerojatno zapadnu tribinu i on će za 

godinu, dvije, tri biti jedan lijepi gradski stadion, za naše potrebe sasvim dovoljan. Ima mogućnost 

podizanja tribina, kada naši nogometaši budu u 1. Ligi, imati će sve uvjete, imati ćemo pravi gradski 
stadion kakav gradu Slavonskom Brodu treba. Govorite o nekakvoj kazni od 300.000,00 kuna koje mi 

trebamo Lidlu, mi nismo u sporu s Lidlom, mi nismo niti s kim u sporu. Znači Lidl normalno radi, a je li 
Lidl imao kakav dogovor s investitorom,  to je nešto drugo, to morate njih pitati, ali Grad Slavonski 

Brod nikome ne duguje i neće biti onih milijunskih penala kako ste govorili."  

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "U svezi prvog pitanja, ja sam itekako 

upoznata s gradskim proračunom i s planiranim iznosom od 4 milijuna kuna, međutim, Vi niste 
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odgovorili na pitanje. Vi ste projekt možda prikazali slikovno, ali niti u jednom trenutku nam niste dali 
informacije, nama gradskim vijećnicima, kao što sam rekla, o cijeni same izgradnje cjelokupnog 

stadiona, izvorima financiranja, dinamičkom planu izgradnje, a isto ne postoji studija isplativosti 

projekta i investicijska studija. U svezi drugog odgovora, niste odgovorili na pitanje, jeste li dobili 
kaznu, nego ste odgovorili kako nikome ništa ne dugujete, Stoga Vas pitam, je li istina da je Grad 

Slavonski Brod dobio kaznu u iznosu od 300.000,00 kuna za slučaj Lidl? Ne znam s koje je strane je to 
došlo, možda od strane Ministarstva, ali mi odgovorite, je li dobio kaznu ili nije dobio kaznu, a ostalo 

me ne zanima."  
 

Gradonačelnik je odgovorio: "O isplativosti, pronađite mi jedan stadion u Republici Hrvatskoj koji je 

isplativ, pogotovo s ovakvim klubovima kakve imamo. Stoga, o tome ne možemo pričati. O dinamici, 
dinamika će ići onako kako naši klubovi napreduju, tako ćemo i izgrađivati. Izgradili smo mi Stanko 

Vlajnić Dida, izgradili smo Amater, izgradili smo Graničar u Brodskom Varošu, uređujemo MV Croatiu na 
Rimcu, kandidirali smo Podvinje, uredili smo stadion na Budainci i Koloniji, tribine, ogradu i ono što je 

trebalo urediti, tako ćemo urediti i ovaj stadion. Ovaj stadion je u centru grada i dio je sportskog 

kompleksa koji malo koji grad ima, od dvorane, bazena, kajak kanu kluba, stadiona, tako da imamo 
jedan lijepi sportski kompleks. Dalje se nastavljamo na šetnicu i dolazimo na najljepšu plažu koja bi 

trebala dobiti i autokamp. To je sve transparentno i to je ono što ovom gradu treba. Ne treba biti 
megaloman, a pogotovo ne treba pričati o desetcima tisuća kvadrata poslovnog prostora, jer ih sada u 

gradu imamo viška, ne gradskih, ali imamo viška. U svezi 300.000,00 kuna da smo dobili, ja ne znam 
tko to daje? Tko to daje 300.000,00 kuna za nešto, jer da bi dobili nekakvu kaznu morate imati 

nekakav proces, sud i onda to izgubite i onda imate vrijednost koju morate platiti. Ne znam tko može 

dati 300.000,00 kuna Gradu? Bilo bi dobro da nam daju 300.000,00."    
 

Vijećnik Ivan Katušić, Duspara Mirko – NL, istakao je: "Imam jedno pitanje za gradonačelnika, ali 
bi Vas, predsjedniče Gradskog vijeća, zamolio da se prvo zahvalim građanima Mjesnog odbora Kolonija 

koji su sudjelovali. Žao mi je što su gospoda iz HDZ-a otišli. Vijeće Mjesnog odbora sadrži devet članova 

kao i svi, pet nezavisnih, jedan Ante Starčević, HDZ. Ovdje ću samo reći, čovjek iz Ante Starčevića radio 
je poslove sina, gospoda iz HDZ-a bili su pozvani, jedan je rekao da je bolestan, a dva se nisu niti 

javila. Prema tome, nije bilo, nije istina da nije bilo vode, na Koloniji je bilo već u pola osam cisterna iz 
Županje. Ovom prilikom se želim zahvaliti svim građankama i građanima. Kada sam dobio poziv, to je 

bilo u petak u deset sati, od deset sati do nedjelje, Uskrsa, jedan sat nisam bio miran, jer sam obavljao 

posao s ljudima. Stoga, samo da se zahvalim svim građankama i građanima koji su se odazvali za 
istovar vode. Imam pitanje. Gospodine gradonačelniče, što je sa zemljištem u Luci Brod? U kojem je 

statusu i što se s tim događa? Molio bi Vas da mi odgovorite ako možete."      
 

Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Pokušati ću odgovoriti. Ono što sam maloprije rekao, dok nam 
se događa najveća ekološka katastrofa koja je zadesila Republiku Hrvatsku, nama u tim danima stižu 

obavijesti iz geodetske, ako se ne varam, iz Katastra, da su nam prekrojili granicu grada Slavonskog 

Broda i isto su to napravili općini Gornja Vrba. Kvalitetnije i bolje zemljište u Luci Brod prebacili su 
općini Klakar, Luci Brod, a nama su dali vlasništvo MUP-a, odnosno onaj bivši Inin, to su prebacili kao 

da je u gradu Slavonskom Brodu. Sve, rekao bih, pod krinkom ovog događanja i svega ostalog. Ista 
ekipa je na čelu ovoga, isti potpis, isto sve. Znači, koristi se krizna situacija, bez obavijesti Grada 

Slavonskog Broda. Je li namjerno ili slučajno, mi nismo dobili obavijest. Mi ćemo uložiti prigovore, mi 

ćemo tužiti odgovorne osobe koje su pokušale na ovaj način prikrivati, jer nama su Hrvatske vode 
dužne za zemljišta koja su nam oduzeli u Luci Brod. Nama su oduzimali 10 do 150 metara dubine 

parcele, a u isto vrijeme su ovdje između Mrsunje i Save jednom poznatom brodskom poduzetniku, 
predsjedniku jedne velike stranke prepisali 1/1 da je on vlasnik te parcele koja je u svim zakonima 

javno vodno dobro i ne može on biti vlasnik, jer su dvije rijeke između. Nama su oduzimali parcele 150 
metara dubine. Samo toliko da kažem koliko ima ljudi koji ovaj grad toliko vole da bi ga najradije 

izbrisali s karte Republike Hrvatske. To su napravili i ovdje s ovim zemljištem u Luci Brod, i Gradu 

Slavonskom Brodu i Općini Gornja Vrba, ali neće im to proći."     
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Vijećnica Nataša Buntić,  Duspara Mirko – NL, postavila je sljedeća pitanja: 
1. "Što je sa stazom uz šetnicu prema mostu, zašto izvođač nije osigurao siguran prolaz pješacima?" 

2. "Slavonski Brod jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je uveo novu pronatalitetnu mjeru. Jesu 

li roditelji i mlade majke zainteresirani za opremu za bebe i je li počela podjela?" 
 

Gradonačelnik je odgovorio: "U svezi staze prema mostu upozoravali smo izvođača radova, ali ćemo 
poslati ponovo dopis da nisu osigurali gradilište i da nisu osigurali alternativni smjer za građana koji 

žive u Mjesnom odboru Jelas i Josip Rimac. Ono je neuređeno, neosigurano gradilište, oni su morali 
pješačku stazu osigurati za građane koji idu u ova dva mjesna odbora. U svezi drugog pitanja 

pronatalitetne politike i opreme koju smo uveli od ove godine, trebalo nam je prije svega da složimo 

opremu, što će sve ići, to je u vrijednosti od 5.000,00 kuna. Mi smo do sada dijelili novčanu 5.000,00 
kuna, a od 1. svibnja, obavili smo javnu nabavu, s tim da već i ovi koji rode u mjesecu travnju, ako 

imaju želju, mogu dobiti tu opremu, krevetić i sve što ide uz to. Od 1. svibnja sve majke koje rađaju će 
dobiti opremu u vrijednosti od 5.000,00 kuna, a ukoliko ne žele opremu, krevetić i ovo sve što je u toj 

opremi, dobiti će novčano 1.000,00 kuna, uz one 2.500,00 kuna koje imaju za prvorođenu bebu. Stoga, 

već imamo prijavljenih, a ovih dana je isporučen prvi paket za jednu obitelj koja je dobila prinovu."   
 

Vijećnik Vatroslav Stojanović, Duspara Mirko – NL, postavio je sljedeće pitanje: "Je li sukob 
interesa skupi boravak gospodina Pere Ćosića od strane Hrvatskog nogometnog saveza, kako na 

Europskom 2016. godine u Francuskoj, tako i na kvalifikacijskoj utakmici u Grčkoj?"  
 

Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Mislim da bi ovo pitanje, s obzirom da su jučer, koliko imam 

informaciju iz medija, imali slično pitanje na Županijskoj skupštini Karlovačke županije, ako se ne 
varam, jer je njihov župan i dožupan išao u Grčku kao i gospodin Lucić, jedino se Lucić slikao, imao je 

to hrabrosti, a ovi su se sakrivali. Troškovi po nekima bili oko 19.000 EUR-a po osobi, ako je to istina. 
Budući da ste uputili to pitanje, mislim da bi bilo dobro da Gradsko vijeće uputi s ove sjednice upit 

Povjerenstvu o sukobu interesa, jer to su napravili i za gospodina Lucića i za karlovačkog župana, da se 

Povjerenstvu uputi dopis, na koji je način gospodin Ćosić bio gost Hrvatskog nogometnog saveza kada 
znamo da je poklon do 500,00 kuna dopušten, ovo je puno više. Samo bi možda trebali dati datume 

kada je to približno bilo da se može upisati." 
 

Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, postavila je sljedeća pitanja: 

1. "U trinaestoj godini gradonačelnikove vladavine Grad Slavonski Brod je 26. siječnja 2018. godine 
objavio javni natječaj za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada 

Slavonskog Broda za pet zemljišnoknjižnih čestica od kojih se tri nalaze u maloj poduzetničkoj zoni 
na Bjelišu, a dvije na Velikom polju. Prema odredbama natječaja javna sjednica Povjerenstva za 

otvaranje prikupljenih  ponuda trebala se održati u zgradi Gradske uprave 15. veljače 2018. godine, 
ali, unatoč silnoj transparentnosti Grada Slavonskog Broda, sve do danas, nigdje nisu objavljeni 

rezultati ovog natječaja. Moje pitanje za gradonačelnika je, kakvi su rezultati ovog natječaja? Koliko 

je pristiglo ponuda, tko su odabrani investitori, što planiraju graditi i koliko radnih mjesta planiraju 
otvoriti?" 

2. "Općina Slavonski Brod, prije Domovinskog rata, dala je Slavonija DI oko 145 hektara općinskog 
zemljišta na Vijušu. To je golemo zemljište s procijenjenom vrijednosti oko 12 milijuna EUR-a, a 

njegova urbanistička vrijednost za grad Slavonski Brod je neprocjenjiva. Slavonija DI, koliko mi je 

poznato, to zemljište nije vratila Gradu Slavonskom Brodu. Gradonačelnik se voli hvaliti svojom 
borbom za gradska zemljišta, s Novogradnjom, a sa ovim zemljištem na Vijušu šuti kao da ovaj 

problem ne postoji i o toj temi se već pet i po godina uopće javno ne priča, niti su javno objavljene 
nikakve informacije. Moje pitanje za gradonačelnika je, možeteli informirati Gradsko vijeće o 

aktualnom stanju spora oko vlasništva na zemljištu na Vijušu između Grada Slavonskog Broda i 
Slavonija DI?" 

 

Gradonačelnik je odgovorio: "Što se tiče transparentnosti, tu ste u pravu i to Vam potvrđuju ova sva 
priznanja koja smo dobili od mjerodavnih institucija, a ja se nadam da će tako biti i za prošlu godinu i 

za ovu godinu koja je pred nama. Znači, Povjerenstvo se sastalo, a dobit ćete u pisanom obliku što je 
bilo. Raspisan je natječaj, jer bez Povjerenstva se ne može raspisati natječaj, i sve je odrađeno kako 

treba. Dobiti ćete u pisanom obliku ima li zainteresiranih, je li što ostvareno i kako je što ostvareno. U 

svezi drugog pitanja, Općina Slavonski Brod je to zemljište dala Slavonija DI na korištenje. Ne znam 
otkud Vam procjena oko 12,5 milijuna EUR-a kada je cijela Slavonija DI tada prodana za nekih 9,10 

milijuna kuna. To je u ono vrijeme bilo nekih 2 milijuna DEM. Znači, prodano je od strane Privredne 
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banke Zagreb i prodana tada Rimcu i mislim Zovku, to je ono što imamo informacije. Tada su u prodaju 
ubačene i čestice koje su pokrivale cijeli naš Vijuš. Interesantno je da sad Vi postavljate pitanje, a imali 

ste toliko gradonačelnika otada i nikada nitko nije postavio pitanje što je s tim zemljištem. U ono 

vrijeme kada smo vodili rat za Korčulu i kada smo ga nakon svih onih peripetija i mučki uspjeli dobiti, 
tada smo postavili pitanje i ovog zemljišta, jer su nas tada, moram Vas podsjetiti, isti ljudi blokirali na 

području gdje smo planirali graditi stadion, a poslije izgradili bazene. Tada smo pokrenuli postupak 
prema Državnom odvjetništvu i morali bi Državno odvjetništvo pitati jesu li što odradili, jer mi nismo 

stranka u postupku, to se vodi kao vlasništvo Republike Hrvatske." 
 

Ankica Majetić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo dodala je: "Dopuniti ću kratko, 

prvi postupak koji se vodio, vodio se pred Zemljišno-knjižnim odjelom Općinskog suda u Slavonskom 
Brodu kroz takozvani ispravni postupak. Nakon tog postupka koji je završen u korist Slavonija - drvne 

industrije pokrenuli smo i tužbu."   
 

Vijećnik Andrija Marić, Duspara Mirko - NL, odustao je od pitanja budući je pitanje postavljeno i 

na njega je dobiven odgovor.  
 

Vijećnik Anto Ilić, Duspara Mirko - NL, odustao je od pitanja budući je pitanje postavljeno i na 
njega je dobiven odgovor.  

 
Kako nije bilo daljnjih prijava, predsjednik Gradskog vijeća zaključio je točku dnevnog reda – Aktualno 

prijepodne  

 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za razvoj sustava javne 
vodoopskrbe za razdoblje od 1. do 30. travnja 2018. godine 
 
Uvodno izlaganje o točki odnio je gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, dr.med. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 

Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Odluke o 
oslobađanju od plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe za razdoblje od 1. do 30. 

travnja 2018. godine. 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvaća prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja 

naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe za razdoblje od 1. do 30. travnja 2018. godine. 
 

Gradonačelnik je dodao: "Možda sam samo ostao dužan reći, ovim  ćemo osloboditi sve one koji su 
bili pogođeni ovim incidentom. Ovo se odnosi samo na građane grada Slavonskog Broda kojima je 

uvedena naknada za razvoj mreže. Ukoliko to neka od ovih općina ima, njihovo vijeće ih mora 

osloboditi. Stoga, mi ovdje oslobađamo samo građane grada Slavonskog Broda koji su priključeni na 
vodovod i koji ga troše." 

 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje prijedloga Odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 
za razdoblje od 1. do 30. travnja 2018. godine. 

 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 14 glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je 
privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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TOČKA 3. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog 
Broda u 2017. godini 

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

Baranje 
 

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 u 2017. godini: 

- Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić 

- Dječji vrtić Potjeh   

- Gradska knjižnica Slavonski Brod  

- Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda  

- Ustanova za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije 

- Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 

Izvješća se upućuju Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 
Odbor za društvene djelatnosti razmotrio je i nije prihvatio Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Kazališno-koncertna dvorana  Ivana Brlić-Mažuranić u 2017. godini. 
 

 

- 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 kako je Klub 

vijećnika razmotrio i u predloženom obliku prihvaća Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanove 

Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić u 2017. godini. 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je kako bez primjedbi prihvaća Izvješće o 
radu i financijsko izvješće Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić u 2017. godini. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvaća Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić u 2017. 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 u 2017. 
godini. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 14 glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 

− DJEČJI VRTIĆ POTJEH  
 

Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 

vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Marina Matković, ravnateljica Ustanove Dječji vrtić Potjeh. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
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Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Ustanove Dječji vrtić Potjeh u 2017. godini. 

 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, prihvaća Izvješće o radu i financijsko izvješće 
Ustanove Dječji vrtić Potjeh u 2017. godini. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvaća Izvješće o radu i financijsko izvješće 

Ustanove Dječji vrtić Potjeh u 2017. 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 Potjeh u 2017. godini. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", 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 Ružica Bobovečki, v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod. 

 

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 Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2017. godini. 

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Prihvaćamo Izvješće o radu i financijsko 

izvješće Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2017. godini, ali imamo nekoliko pitanja. Naime, u kojoj je 

fazi izbor novog ravnatelja Gradske knjižnice, zašto je studijska čitaonica zatvorena i može li se pronaći 
novi prostor unutar zgrade Gradske knjižnice za čitaonicu novina budući da je sadašnja lokacija pored 

stubišta neprimjerena, pa čak i ponižavajuća za čitatelje? Nadalje, koliko bi Gradska knjižnica trebala 
imati zaposlenih da zadovolji propisane standarde, s obzirom da trenutno ima 20 zaposlenih te ulaže li 

Grad Slavonski Brod dovoljno u kupnju novih knjiga?" 

 
Ružica Bobovečki, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod, odgovorila je sljedeće: 

"U svezi Vašeg prvog pitanja vezanog za prostor studijske čitaonice, naglasila bi da prostor studijske 
čitaonice nije zatvoren, nego je preseljen u prostor koji je nekad bio prostor studijske čitaonice, gore na 

katu, a koji je adekvatan po svim propisima, tlocrtima i arhitektonskim pravilima. Tamo je bila i prije uz 

Odjel za odrasle, tako da studenti tamo imaju mir i tišinu, odnosno uvijete za individualni rad, jer to 
dolje uz Dječji odjel, na žalost, nisu imali. Prostor koji je sada prazan također će biti u vrlo skoro 

vrijeme popunjen računalnom radionicom, obzirom da su nam velike potrebe za tim, jer Gradska 
knjižnica želi razviti jednu novu strateg poslovanja, uključiti se u društvo općenito, povezivati se sa 

ustanovama, civilnim udrugama, a želimo da i osobe treće životne dobi uključimo u računalne radionice 
osnovnog opismenjavanja. Stoga nastojimo putem projekata i programa ove godine dobiti računala i 

time ćemo osposobiti ovaj prostor. Svakako smatram, kako ste Vi rekli, da su korisnici, najčešće 

umirovljenici čitaonice, sada u jednom neprimjerenom prostoru uz hodnik i ogradu, što svakako u 
jednom određenom momentu i mene zaboli srce vidjevši to, ali kako sam tek došla na ovo radno 

mjesto vršiteljice dužnosti ravnateljice unazad tri mjeseca, a zaista su toliki poslovi i toliko velike 
potrebe da fizički i psihički koliko god nastojim to sve stići, vjerujem da će i čitaonica dnevnog tiska doći 

na svoje. U svezi pitanja o standardu, po standardu narodnih knjižnica trebali bi imati zaposleno 40 

djelatnika, međutim mi smo prošle godine imali 21 djelatnika, na kraju godine bilo je 20 djelatnika, a 
sada imamo 19 djelatnika i mogu reći da nam je to zaista jedna rubna brojka s kojom raspolažemo. 

Naime, mi imamo posudbu knjiga koja mora funkcionirati cjelodnevno, ujutro od 7.30 sati do 19.30 
sati, a imamo i radne subote. Naši djelatnici su vrijedni kvalitetni odgovorni ljudi te ih nastojimo 

postaviti na svim mogućim raspoloživim mjestima te onoliko koliko možemo zaista dajemo sve od sebe. 
Vjerujemo da ćemo ubuduće tražiti djelatnike na neodređeno radno vrijeme, iako smo, na neki način, 

dobili dozvolu, a što nam je i u interesu, u našoj proračunskoj kvoti, za one djelatnike koji su nam sada 

dugotrajno na bolovanju dobijemo djelatnike na zamjenu do povratka djelatnika s bolovanja. U svemu 
tome to Gradska knjižnica za sada može izdržati, iako bi bilo idealno, po standardima narodnih 
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knjižnica, da to bude 40 djelatnika. Nadalje, u kupnju knjiga ulaže Ministarstvo kulture i Grad Slavonski 
Brod, a kako sam rekla, unazad tri mjeseca sam ovdje i zahvaljujem Gradu Slavonskom Brodu što 

podržava, kako kupnju, tako i projekte koje za sada provodimo. Nama je za sada to dovoljno, a 

smatramo da ćemo se u budućim dogovorima vjerojatno boriti da taj iznos bude veći, u suradnji s 
Gradom, Upravom grada i gradonačelnikom."  

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Hvala Vam najljepša i želim Vam puno 

uspjeha u radu. Poznajem Vas dugo iz Gradske knjižnice i znam da ste uvijek bili ljubazni i uslužni." 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvatiti će Izvješće o radu i financijsko 

izvješće Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2017. godini. 
 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća  Gradske knjižnice Slavonski Brod u 2017. godini. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 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. Hrvoje Špicer, ravnatelj Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić, odnosno nitko u 

njegovo ime, nije nazočan predmetnoj točki dnevnog reda. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 

Vijećnica Romana Mišić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, neće prihvatiti Izvješće o 

radu i financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić u 2017. godini. 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Prihvatiti ćemo Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić u 2017. godini, ali imamo jedno 

pitanje, odnosno prijedlog sa strane urbanizma. Naime, sada je bojanjem kupole Kazališno-koncertne 

dvorane u plavu boju narušen i degradiran izgled cijele Kazališno-koncertne dvorane, pa me zanima, 
može li se pokrenuti inicijativa da se krovna kupola opet boja u bijelu boju. To je samo jedan prijedlog, 

a mi svakako prihvaćamo Izvješće." 
 

Gradonačelnik je odgovorio: "Izričita želja našeg ravnatelja je bila ova boja, a s obzirom da sam ja 

dinamovac meni to nije smetalo, što moram priznati. Jako mi se lijepo uklapa, ali arhitekti su ti koji 
trebaju reći je li to narušeno i je li uopće bilo određeno da boja mora biti takva i takva. Kažem ovo se 

dobro uklopilo u okoliš." 
 

Predsjednik Gradskog vijeća dodao je: "Ostavit ćemo građanima da sami zaključe je li riječ o 
nogometnim ili stranačkim bojama."  

 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća  Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić u 

2017. godini. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je da s 2 glasa "za", 11 glasova "protiv" i 2 glasa "suzdržan", 

Izvješće nije prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

− GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOG BRODA 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 

vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 

dr.med. i Romana Tekić, ravnateljica Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
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Vijećnica Ana Pitlović, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2017. godini. 

 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Prihvatit ćemo Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2017. godini, ali imamo pitanje u 

svezi održavanja vanjskog pročelja Kavalira, Galerije Ružić koje je sa zapadne strane pocrnilo od vlage 
ili iz nekih drugih razloga. Stoga, može li se nešto poduzeti kako bi se to pročelje očistilo od crnila. Ne 

kažem da trebate to Vi, ali bi možda mogli pokrenuti inicijativu." 
 

Romana Tekić, ravnateljica Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda, odgovorila je: 

"Naravno da mi kao Galerija umjetnina možemo pokrenuti inicijativu. Tvrđava Brod je zapravo u 
vlasništvu Grada Slavonskog Broda, a mi smo, u principu, samo korisnici prostora. Svakako možemo 

pokrenut inicijativu, a na drugima je da konkretno odrade taj posao." 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvatiti će Izvješće o radu i financijsko 

izvješće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2017. godini. 
 

Gradonačelnik je istakao sljedeće: "Nama su zaštitari kulturne baštine rekli da to mora biti tako, jer 
da sam ja, primjerice, odlučivao onda bi to imalo krov kao Klasična gimnazija, imali bi više prostora i 

manje problema s vlagom i ne bi imali ovo što imamo. Ovo je zaštićeno kulturno dobro i pokušavamo 
ga nekako ubaciti na UNESCO-vu listu. Na žalost, boja će se cigle mijenjati pod utjecajem kiše i ostalih 

vremenskih uvjeta." 

 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2017. 
godini. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "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 Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, istakla je kako slijedi: "Analizom 

športskih objekata u Dvorani Vijuš između ostalog, jedna mala digresija gradonačelniku, kažete nema 
gradskih prostora viška, međutim u Vijušu ima viška prostora koji se ne iznajmljuju. S obzirom da u 

Ustanovu za gospodarenje športskim objektima ulazi osam športskih objekata, na sjednici Gradskog 

vijeća, prilikom usvajanja financijskog izvješća oralno ili usmeno je dogovoreno da ćemo imati drugačiji 
koncept izvještaja po pojedinom objektu zbog lakšeg praćenja samih izvješća. Znači dogovorili smo se, 

međutim ništa od toga. Iz Izvješća je razvidno koliko su detaljno obrađeni troškovi po pojedinom 
objektu i ne vidim razlog da se tako ne prikažu i prihodi. Nadalje, u Izvješću stoji, citiram: 'Zbog 

izgradnje Kajak kanu kluba u prostor pokraj kuglane i skladišni prostor privremeno su se uselili veslači 
Kajak kanu kluba Marsonia.' Možete li mi reći, sudjeluju li u režijskim troškovima ili ne? Nadalje, zašto u 

Izvješću nije naveden točan popis prostora, jer ih postoji više, koja je njihova kvadratura, kao i ostalih 

prostora koji su uredske namjere? Govorim o Vijušu, restoran s terasom, šank i možete li reći zašto to 
ne radi, s obzirom da se radi o našoj novoj dugo očekivanoj  športskoj ustanovi? Ima li Dvorana Vijuš 

nadzor 24 sata u tom objektu, gdje je ta osoba smještena i koji je njezin kontakt? Nadalje, u Dvorani 
postoji prostor koji je vrlo interesantan, nalazi se ispod terase nekadašnjeg restorana, po mojoj 

slobodnoj procjeni, oko 100 m2, možete li reći zbog čega ne postoji na popisu prostora Dvorane Vijuš i 

koja bi bila njegova namjena, s obzirom da se radi o vrlo zanimljivom prostoru? Nadalje, građane 
zanima, je li točno da su ravnatelji koji ravnaju sportskim objektima, odnosno konkretno ravnatelju za 

Dvoranu Vijuš, vezane ruke u organizaciji bilo kakvih športskih evenata, glazbenih i tako dalje i da Vi 
osobno stopirate samostalno menadžersko djelovanje. Naime, to se može iščitati iz Izvješća, a to ću 

Vam i potkrijepiti. Sljedeće, kako i koliko je sadašnji ravnatelj sudjelovao kao menadžer Ustanove u 
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samim događanjima, konkretno, koliko je događanja doveo u Dvoranu te kako je iskorišten certifikat za 
održavanje svjetskih prvenstava koji ta Dvorana posjeduje kao samo jedna od tri ustanove u Republici 

Hrvatskoj? Na 16. stranici, prema dnevniku održavanja, imate točku kronološki, primjerice, servis kotla, 

stavljanje u rad programa za kuglanu i drugo, pa pitanje glasi, gdje se mogu pročitati ti programi, kako 
točno pratiti što se događa i konkretno rashodovanje, znači koliko je to koštalo, što iz Izvješća ne 

možemo vidjeti. Što se tiče financijskih izvješća, ovo što sam rekla da ću potkrijepiti, kako mislite da 
ravnatelj ili netko organizira evente, događaje ili bilo kakve događaje športske, glazbene ili druge 

tematike, s takvim budžetom, sramotim, s obzirom da iz Vašeg Izvješća znamo koliko Vi koristite za 
promidžbu? Ovdje, vidite na prvoj, drugoj, trećoj stranici, nebitno, u financijskom izvješću, službena 

putovanja gdje je planirano 10.000,00 kuna, a ostvareno nula kuna. Kako da netko uopće organizira 

neki event ako ne potroši niti jednu lipu, a Vi potrošite pola milijuna kuna za Vaše potrebe? Imam još 
jedno pitanje, ovdje imate za usluge promidžbe planirano 8.000,00 kuna, a ostvareno je 1.783,00 

kune?" 
 

Gradonačelnik je odgovorio: "Ja bi cijenjenu i uvaženu gospođu gradsku vijećnicu upoznao da je prije 

13 godina ovaj grad je imao dvoranu Brod koja je montažna dvorana koju je Grad dobio kao poklon, 
imali smo dvoranu Sokol koja se raspadala u kojoj su bili svi sportski klubovi koji su bili na području 

grada Slavonskog Broda. Od tada smo izgradili sve ovo što Vi kažete, izgradili smo četiri, pet  
nogometnih objekata, izgradili smo tartan stazu i prostor za atletičare koji to do tada nisu imali, 

gradimo sada prostor za Kajak kanu klub, izgradili smo bazene, završili smo dvoranu Vijuš, jer bi po 
ministarstvu dvorana i dalje bila bez ceste, bez parkinga, bez kuglane i ostalog, jer to nije bilo u planu. 

To smo mi uredili sredstvima gradskog proračuna i otvorili taj objekt. Zaboravljate da smo izgradili i 

bazene i da su oni u sastavu Ustanove za gospodarenje športskim objektima. U Ustanovi ima samo 
jedan ravnatelj i nema više ravnatelja koji ravnaju ne znam s čim, kako ste rekli. Evente ne određujem 

ja. Bio bi presretan da svaki dan imamo koncerte i sve ostalo, jer bi onda znao da Dvorana Vijuš dobije, 
primjerice, 20.000,00 kuna od tog eventa, da Dvorana Brod dobije 15.000,00 ili 10.000,00 kuna, koliko 

je već u cjeniku. Znači, nikada, niti jednom ravnatelju, pa niti ovom ravnatelju nisam određivao što će 

se događati u bilo kojem objektu i kada će se to  događati. Daj Bože da se događa svaki dan, ali Vas 
moram podsjetiti da imamo preko 90 klubova registriranih u Slavonskom Brodu i oni svi koriste usluge 

ovih objekata, pa tako i Dvorane Vijuš koju Vi spominjete. Tamo se pripremaju igrači Marsonije u 
zimskom razdoblju, košarkaši,  odbojkaši i svi oni koji trebaju prostor. U onaj prostor do Kuglane ušao 

je Kajak kanu klub Marsonia, jer su morali iseliti iz starog prostora koji je trebao biti srušen da bi uopće 

mogli gradit novi prostor. U našoj Dvorani Vijuš postoji slobodan prostor za koji ste Vi rekli da je vrlo 
interesantan i razgovaramo i pregovaramo s Ministarstvom unutarnjih poslova da u taj prostor od 604 

m2 prebacimo Opće poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji se trenutno odvijaju u neprimjerenim 
uvjetima za građane grada Slavonskog Broda, pogotovo za invalidne osobe, a to je u Milovićki na 

prvom katu gdje nema dizala za te osobe i gdje je to veliki problem. Nadam se da ćemo to uskoro 
riješiti i da ćemo dobiti rješenje Ministarstva da se krene s uređenjem tog prostora. Na koji ste prostor 

mislili?" 

 
Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača: "Na prostor od 100 m2 ispod restoranske 

terase, na taj prostor sam mislila." 
 

Gradonačelnik je dodao: "To je prostor ispod restoranske terase i to je 600 i nešto m2, tu je ulaz u 

Kuglanu i one prostore koje koristi Taekwondo klub i druge udruge. Znači to je 600 kvadrata, to je 
istočni dio, u nastavku prostor Karate kluba i Boks kluba koje smo uredili po 250 m2. 500 kvadrata 

uređeno je za borilačke sportove i ostalo je 600 kvadrata za koje smo u pregovorima s MUP-om već 
neke dvije godine i nadam se da ćemo to sada realizirati. U svezi promidžbe, reklame, putovanja i 

ostalog, ja ne ulazim u to. Znači, proračun se donosi ovdje na sjednici Gradskog vijeća, vi ga donosite i 
sve ono što se predloži, što je korektno i što treba, to i prođe. Ne znam trebaju li se naše dvorane i 

ostalo reklamirati, jer mislim da svi oni koji trebaju koristiti to i znaju. Mislim da smo u tom prostoru 

imali pripreme. Ne bi ja trebao reklamirati Merlin, on se sam reklamira, jer naplaćuje ulaznicu 240 kuna. 
Što bi mu ja još trebao plaćati reklamu da će on doći pjevati u Tvrđavi? Ja sam zadovoljan s tim da smo 

mi Tvrđavu iznajmili za 30.000,00 kuna, a koliko će Merlin uložiti u svoju reklamu to je njegova stvar. 
Prema tome, ne vidim razloga zašto bi… Ako će se neki koncert održavati, imali smo ovu predstavu 

Mustafe Nadarevića i oni su se reklamirali, jer je cilj da dobiju što više ulaznica. Stoga, to ne stoji do je 

to do gradonačelnika. U svim ustanovama imamo uvedeno plinsko grijanje i normalno je da se moraju 
raditi godišnji servisi plinskih instalacija i ostaloga, da se u ovim velikim dvoranama moraju raditi servisi 

klima uređaja i ostalog, jer previše ljudi koriste te dvorane da bi si dopustili bilo kakvu mogućnost bilo 
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kakve bolesti koja se može pojaviti uslijed neodržavanja. Ne znam niti ja, da Vam budem iskren, koliko 
košta  servis, ali mislim da postoje…" 

 

Predsjednik Gradskog vijeća upozorava vijećnicu Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, da 
se ne ubacuje s raspravom. 

 
Gradonačelnik je nastavio: "Vi ste postavili meni pitanje i ja Vam kažem da se sva nabava odvija tako 

da morate imat barem dvije, tri ponude. Prema tome, nemojte misliti da će netko napraviti servis 
plinskog bojlera za 15.000,00 kuna ako ostali naplaćuju 3.000,00 kuna. To se ne može dogoditi, 

pogotovo Ustanovi. Pričate o dobiti, ovdje ne govorimo o dobiti, ovdje Grad pokriva Ustanovu za 

gospodarenje športskim objektima u najvećem dijelu. Jednim  dijelom oni imaju svoje iznajmljivanje i 
svoju zaradu, a najvećim dijelom pokrivamo korištenje klubova koje ide preko Zajednice športskih 

udruga i to Vam je sve u proračunu. Imate sve u stavkama, nije problem, a ravnatelj će odgovoriti na 
pitanja koja on bolje zna od mene." 

 

Damir Rukavina, ravnatelj Ustanove za gospodarenje športskim objektima u vlasništvu 
Grada naveo je: "Ne znam što bi više odgovorio, jer je manje, više sve rečeno što se tiče Vaših pitanja. 

Ne znam je li još nešto nije jasno. U svezi zaštite, imamo na objektu Bazena zaštitara koji je obvezan 
obići sve naše objekte, odnosno Dvoranu Vijuš i Bazene. U svezi prostora, gradonačelnik je odgovorio 

na čemu se radi s tim prostorom od 604 kvadrata. Što se tiče same popunjenosti dvorane, naši objekti 
su u velikoj mjeri popunjeni tako da potpisujemo ugovore s klubovima koji održavaju tamo svoje 

utakmice. Trebamo li ih reklamirati ili ne, ja smatram da ih ne trebamo reklamirati, a što se tiče 

događaja u samim dvoranama, mislim da možete vidjeti na našim web stranicama za svaki vikend 
objave događaja koji se održavaju. S obzirom da imamo veliki broj događanja u dvorani, a što to nije 

uvijek prva liga ili reprezentacija, mislim da to nije do Ustanove. Mi imamo veliki broj utakmica u našim 
dvoranama, prvenstvenih utakmica klubova koji djeluju u gradu Slavonskom Brodu." 

 

Gradonačelnik je dodao: "Ostao sam dužan još jedan odgovor, nažalost, kada se ide prema meni 
onda se stvarno ide maksimalno đonom. Spomenuli ste 10.000,00 kuna putne troškove u Ustanovi i 

spomenuli ste kako ja trošim 500.000,00 kuna. Da ste dobronamjerni pogledali bi proračun i vidjeli da 
je na toj stavci predviđeno 60.000,00 kuna, ne samo za mene nego za sve koji putuju u Gradskoj 

upravi. Promidžba isto nije 500.000,00 kuna." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća ponovo upozorava vijećnicu Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe 

birača, te navodi kako vijećnik može raspravljati kada mu predsjednik Gradskog vijeća da riječ. 
 

Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, istakla je: "Recite mi molim Vas, mogu li 
gospodinu Rukavini pokazati sliku koju sam fotografirala kako bi znao o kojem prostoru se radi. Vi 

ovdje pričate o prostoru za MUP koji je meni poznati, ali ovo je prostor  koji dolazi s druge strane, a koji 

je vrlo interesantan. Ja kao građanin ovoga grada i kao gradska vijećnica ne znam za što on služi, pa 
me to zanima." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zamolio je ravnatelja da pogleda fotografiju prostora za koji je 

vijećnica postavila pitanje namjene.  

 
Gradonačelnik: "Mislim da se radi o skladišnom prostoru, ako već govorite o tome." 

 
Damir Rukavina, ravnatelj Ustanove za gospodarenje športskim objektima u vlasništvu 

Grada: "Govorimo o stanu koji je u sklopu Dvorane." 
 

Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača: "Možete li mi odgovoriti na pitanje, je li u 

funkciji taj stan, tko u njemu živi, živi li netko i participira li taj stan u nekim režijskim troškovima?"  
 

Gradonačelnik je odgovorio: "Živi domar, živi jedan djelatnik Ustanove za gospodarenje športskim 
objektima, plaća režijske troškove i najam tog stana. Radi u Ustanovi, radi na Bazenima, ali i u toj 

Dvorani. Znači, za sve kvarove, sve što se događa on je tamo i usput mu curi krov, znači nešto što je 

Ministarstvo ostalo dužno i što je dopustilo našoj renomiranoj tvrtki koja je ovaj Grad pokušala 
opljačkati, zaboravili su staviti izolaciju na cijelom tom ravnom dijelu krova." 
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Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, naznačila je: "Interesira me gdje mi na 
papiru možemo vidjeti to što ste Vi sada rekli? Razumijete? Iz niti jednog izvješća se, financijsko 

izvješće koje predajete za športske objekte, Vi ga 'skupusite' i zajedno stavite pod jedno. Mi smo Vas 

zamolili prošli puta, ja ne idem đonom gradonačelniče, nego pitam, jer želim vidjeti. Znači, želim vidjeti 
što se troši i želim vidjeti kako to da su naši bazeni rentabilni. Mi želimo iščitati iz svih izvješća, da to 

vidimo. Nigdje u Hrvatskoj, ovdje jesu… Pohvala za sve što ste izgradili…. nemojte me sada prekidati, 
molim Vas.. Pohvala za sve što ste izgradili, pohvala za sve što ste napravili vezano za gradnju, 

međutim upravljanje je katastrofalno i zbog toga želim znati gdje su ti troškovi? Znači, ako ste nam 
obećali da ćete nam predavati izvješća za svaki športski objekt odvojeno, zašto to nije ovaj puta 

učinjeno? Zašto nam niste to dali?"  

 
Gradonačelnik je odgovorio: "Ne znam iz čega je uvažena gradska vijećnica pročitala da su Bazeni 

rentabilni. Nema bazena na svijetu koji su rentabilni. Imate prihode i rashode, samo morate pogledati 
odakle su ti prihodi. Vi, kao ekonomistica, iz proračuna Grada Slavonskog Broda, u njemu sve imate za 

Ustanovu za gospodarenje športskim objektima… Gospođo Karmen, Vi ste diplomirani ekonomist, 

žalosno je što Vi ne znate da u proračunu Grada Slavonskog Broda, protiv kojeg ste Vi usput bili, imate 
stavke svake od ovih ustanova o kojima smo danas pričali. Najmanji dio oni zarade, a najveći dio dobiju 

iz proračuna Grada Slavonskog Broda. Sve i jedna ustanova, ne da nekome sada spočitavam i 
prozivam, tamo točno imate prihode i rashode, imate čak i podijeljeno, jer smo u riznici, vlastiti prihodi i 

ovi prihodi. Vi kao ekonomista to pročitate i onda nama fino otvorite oči, jer ja sam doktor i ne znam. 
Razumijete, ali morate to čitati. Nemojte to koristiti i sada ovu sjednicu razvlačimo, a dvadeset i nešto 

točaka imamo. Nemojte to koristit za ovakve jeftine poene." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je raspravu i dao na glasovanje usvajanje Izvješća o radu i 

financijskog izvješća  Ustanove za gospodarenje športskim objektima u vlasništvu Grada Slavonskog 
Broda u 2017. godini. 

Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 15 nazočnih vijećnika, s 13 glasova "za" i 2 

glasova "suzdržan", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 

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

 

Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 
vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 

dr.med. i Stanko Andrić, predstojnik Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 

Vijećnica Ana Pitlović, 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 u 

2017. godini. 

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Također ćemo prihvatiti Izvješće o radu i 

financijsko izvješće Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u 
2017. godini, ali imamo pitanje, postoji li u zgradi Instituta nekakva veća i pristupačnija prostorija u 

kojoj bi se mogla urediti knjižnica s čitaonicom te odjel za prodaju knjiga objavljenih od strane 
Instituta?" 

 

Stanko Andrić, predstojnik Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, odgovorio je: "U prostru Instituta postoji prostor za knjižnicu i za 

čitaonicu koja je otvorena za javnost i koja se koristi tako da to već godinama funkcionira. Ne radi se o 
velikom prostoru koji bi mogao biti korišten za promocije i nekakva veća javna događanja nego je to za 

manji broj korisnika koji istovremeno može raditi koristeći naše knjige. U svezi prostora za prodaju 

imamo ured na kojem stoji naziv izdavaštvo i tamo je kolega zadužen za poslove vezano za našu 
izdavačku djelatnost uključujući i prodaju knjiga. To je sasvim dovoljno za ovu količinu prodaje knjiga 

koju uspijemo ostvariti." 
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Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača: "Znam da postoji prostor koji je izuzetno mali, zato 
sam i pitala postoji li prostor za veću čitaonicu i knjižnicu."  

 

Stanko Andrić, predstojnik Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje: "U okvirima prostora kojima mi raspolažemo nema veće prostorije od 

ove koja je čitaonica." 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvaća Izvješće o radu i financijsko izvješće 
Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u 2017. godini. 

 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća  Hrvatskog instituta za povijest, Podružnice za povijest 

Slavonije, Srijema i Baranje u 2017. godini. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

TOČKA 4. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Slavonskog Broda u 2017. godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 

vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, 
dr.med. i Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda.  

 

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 u 

2017. godini te ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 

 
Vijećnik Andrija Marić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvat će u cijelosti  Izvješće 

o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2017. godini 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je: "Svakako prihvatiti Izvješće o radu i 
financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2017. godini, ali imam dva 

pitanja koja se odnose na samu zgradu Vatrogasnog doma na Trgu sv. Trojstva. Možete li nam reći za 

što se ta zgrada koristi i je li ona neophodna brodskim vatrogascima? Naime, Vatrogasni dom jedna je 
od najljepših brodskih građevina i ide u red arhitektonskih simbola grada, ali je, na žalost, zgrada u 

zapuštenom stanju i zatvorena za javnost. Smatramo kako Dobrovoljno vatrogasno društvo Slavonski 
Brod, ako je u mogućnosti, treba možda pronaći nekakav novi prostor, a zbog samog izgleda zgrade tu 

zgradu Vatrogasnog doma na Trgu sv. Trojstva prenamijeniti u novo krilo muzeja s novim javnim 

sadržajima, primjerice muzejske suvenirnice i kavane, kao i prostora za otvaranje muzeja zbirke s 
vatrogasnom tematikom. Ovaj prijedlog je uvjet za oživljavanje Trga sv. Trojstva, a ono što piše u UPU 

centra grada s Tvrđavom da se zabranjuje promet na Trgu sv. Trojstva se ne poštuje." 
 

Predsjednik Gradskog vijeća naznačio je kako slijedi: "Kolegice Lemaić, ako ja dobro shvaćam to je 
prostor Dobrovoljnog vatrogasnog društva, a ne prostor Javne vatrogasne postrojbe, ali će vjerojatno 

predlagatelj na navedeno odgovoriti." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvatiti će Izvješće o radu i financijsko 

izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2017. godini. 
 

Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Iskoristio bi priliku, budući da je ovdje zapovjednik Javne 

vatrogasne postrojbe, da se javno, a mislim da ćemo se kada ovo sve skupimo i saberemo, svi zahvaliti 
svima onima koji su dali svoj doprinos, ali prije svega, najveći doprinos je dala upravo Javna vatrogasna 

postrojba Grada Slavonskog Broda, zajedno sa svojim kolegama koji su došli iz raznih gradova u grad 
Slavonski Brod i proveli ovdje Uskrs pomažući Brođanima kada im je bilo najteže. Stoga, jedno veliko 

hvala, a što se tiče ovoga što je gospođa Lemaić istakla, mislim da je promašeno, jer ova zgrada nema 
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veze s Javnom vatrogasnom postrojbom. Mi imamo planove, imali smo planove, malo nas to sve koči, 
ali mislim da ćemo jednog dana i taj prostor urediti i da će biti pravi prostor, kao i ovaj Trg." 

  

Ivan Vuleta, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, dodao je: 
"Nadopunio bi samo vezano za zabranu prometa na Trgu sv. Trojstva.  U navedenom objektu je 

smješteno Dobrovoljno vatrogasno društvo Slavonski Brod koje nije utvrđeno planom zaštite od požara 
za grda Slavonski Brod kao operativna postrojba. Stoga, nekakvog prometa o tom pitanju i izlaska na 

intervencije nema. Zgrada je u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, a Dobrovoljno vatrogasno društvo 
ima neograničeno pravo služnosti tako da za sve ostalo, informaciju možete tražiti od gradonačelnika." 

 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Nadam se da se nitko nije uvrijedio, jer 
ovo je bio samo prijedlog u kojem sam spominjala kako bi bilo lijepo da imamo tu muzejsku zbirku s 

vatrogasnom tematikom. Drago mi je što Grad ima planove vezano za ovaj prostor, a ja Vam se u svoje 
osobno ime i u ime građana koje zastupam zahvaljujem na svom trudu koji ste uložili tijekom ove 

krizne situacije, Vašim kolegama i svima koji su se pomogli da se snađemo u ovom teškom vremenu. 

Još jednom veliko hvala." 
 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u  

2017. godini. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

TOČKA 5. 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda 
u 2017. 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 i 

Biljana Lončarić, direktorica Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda.  
 

O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 
prihvatio Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2017. 

godini te ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 

 
Vijećnik Stanislav Sorić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvat će Izvješće o radu i 

financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2017. godini. 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je kako slijedi: "Prihvatit ćemo Izvješće o 

radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2017. godini, ali imamo 
nekoliko pitanja. Naime, Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda, 17. veljače 2016. godine, 

sklopila je ugovor s tvrtkom Marko Mijić d.o.o o obnovi poslovnog prostora pored Gradske blagajne na 
Trgu Ivane Brlić Mažuranić u vrijednosti 161.063,00 kuna s PDV-om. Kako sumnjamo da su radovi na 

Turističkom informativnom centru na Korzu preskupo plaćeni tražimo da nam dostavite detaljan 
troškovnik obavljenih radova. Nadalje, koliki su ostvareni prihodi i rashodi Turističkog informativnog 

centra u 2017. godini? Također, Brod-turist u svojoj suvenirnici na Trgu pobjede, između ostalog, 

prodaje knjigu Jerka Zovka pod nazivom 'Za Dusparina vakta' i ta knjiga s gradonačelnikovom  
fotografijom na naslovnici mjesecima je bila izložena u izlogu. Možete li nam objasniti kakve veze ima ta 

knjiga s turizmom i kako je moguće da se u turističkoj suvenirnici prodaje knjiga u kojoj autor pljuje po 
gradskim vijećnicima i građanima koji se u demokraciji usude kritizirati gradonačelnika i njegov način 

upravljanja Gradom? Nadalje, možete li nas informirati što je s projektom kandidiranja  izrade projektne 

dokumentacije za cjelovitu obnovu Tvrđave Brod prema europskim fondovima koji je s 300.000,00 kuna 
financiralo Ministarstvo turizma? Možete li nas informirati na što se konkretno odnosi projekt zgrade za 

ugostiteljsko-poslovnu namjenu o kojem ste pisali na 21. stranici Izvješća, pod naslovom 'Izrada 
projektne dokumentacije za kamp Poloj', kao i što se planira s Kapelanovim stanom u Tvrđavi?" 
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Biljana Lončarić, direktorica Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda, odgovorila je 
sljedeće: "U svezi tvrtke Marka Mijića, Turistička zajednica nije zaključila ugovor s ovom tvrtkom nego 

je preuzela od strane Grada uređen prostor za koji plaća najamninu. Stoga, nemamo ugovor i nismo bili 

nositelji investicijskog zahvata. Ostvareni prihodi i rashodi Turističkog centra vide se u Izvješću 
Turističke zajednice koje je pred Vama, s tim da Turistički informativni centar uopće ne smije imati 

prihode u niti jednoj djelatnosti osim u djelatnosti prodaje suvenirau maloprodaji koja mora biti 
minorna, jer Zakonom o turističkim zajednicama, Turistička zajednica u toj djelatnosti ne smije biti 

konkurencija niti jednoj postojećoj suvenirnici. Znači, po Zakonu su mogući prihodi samo u ovoj 
djelatnosti koju mi imamo i prati nas Porezna uprava, a ovi prihodi su takvi da nismo konkurencija 

drugim suvenirnicama i nije nam temeljem toga Ured za gospodarstvo Brodsko-posavske županije 

ukinuo Rješenje koje nam je izdala. O tome moramo vodit računa. U svezi rashoda, oni su također 
prikazani u Izvješću. Nadalje, osnivač Brod turista je Grad, a ne Turistička zajednica, jer Turistička 

zajednica se morala, sukladno nalazu revizije Hrvatske turističke zajednice, prije desetak godina odreći 
osnivačkog uloga u Brod turistu u korist Grada, tako da ne znam što oni prodaju. Projektna 

dokumentacija za cjelovitu obnovu Tvrđave rađena je sukladno napucima Ministarstva turizma i 

Ministarstva kulture i upravo me prije tjedan dana zvala pročelnica Konzervatorskog odjela Željka 
Perković da tu kompletnu dokumentaciju, a to je revidirano idejno rješenje projekta, dostavim u 

Konzervatorski odjel, jer je potrebna zbog projekta izgradnje komunalne infrastrukture. Stoga, ta 
projektna dokumentacija je temelj ovoga što će se sada raditi. Nadalje, u svezi kampa na Poloju, sada 

smo pred izdavanjem lokacijske dozvole i uskoro će se raditi studija zaštite okoliša koja je preduvjet za 
lokacijsku dozvolu. Tada bi podnijeli zahtjev Uredu za gospodarstvo Brodsko-posavske županije da se 

dobiju minimalni  tehnički uvjeti. Krenut ćemo s robinzonskim kampom za koji nije potrebno obnoviti 

zgradu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, međutim, kako je sukladno idejnom rješenju predviđena 
izgradnja kampa u pet faza, a jedna faza je i ugostiteljstvo, odnosno mali kafić, očekujemo, ako se 

otvori kamp, da će se moći sam financirati na način da se u četvrtoj ili petoj fazi obnovi i zgrada za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Nadalje, za Kapelanov stan, ne znam podatke, jer nije u ingerenciji 

Turističke zajednice." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvatiti će Izvješće o radu i financijsko 

izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2017. godini. 
 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u  2017. 
godini. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 
privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća, iz tehničkih razloga, odredio je kratku stanku.  

Nakon stanke konstatirao je kako je sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih 

odluka. 
 

 

TOČKA 6. 
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do 
prosinca 2017. godine 
 

Uvodno izlaganje o točki podnio je predlagatelj točke, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko 
Duspara. 

 

O točki se očitovao Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za gospodarstvo i komunalno 
gospodarstvo koji su razmotrili i prihvatili Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za 

razdoblje od srpnja do prosinca 2017. godine te ga upućuju Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 

 
Vijećnik Davor Gruber, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, u cijelosti prihvaća Izvješće o 

radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2017. godine. 
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Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je kako slijedi: "Kolegica i ja ne 
prihvaćamo Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 

2017. godine. Naime, ovo Izvješće smo ponovo dobili nakon isteka rokova propisanih Statutom Grada i 

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća i ponavljam pitanje, tko je odgovoran za to? Možemo vidjeti da se 
propadanje grada Slavonskog Broda u svezi gospodarstva i iseljavanja nastavilo i u 2017. godini.  Za 

razliku od većine drugih velikih gradova u Hrvatskoj koji su uspješno preokrenuli negativne trendove u 
kretanju broja radnih mjesta Slavonski Brod je i u 2017. godini, na žalost, imao smanjenje broja radnih 

mjesta u odnosu na prethodnu godinu, a čak je i Vukovar ostvario rast broja zaposlenih. Krajem 2017. 
godine u Slavonskom Brodu je prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

bilo ukupno 157 zaposlenih manje nego krajem 2016. godine. U odnosu na 2008. godinu u Slavonskom 

Brodu je na kraju 2017. godine broj zaposlenih manji za čak 6.136 osoba. Ovi podaci jasno ukazuju na 
propadanje i odumiranje grada. Iz gradonačelnikovog Izvješća o radu također je vidljivo da u 

Slavonskom Brodu u 2017. godini nije bilo spomena nikakvih vrijednih ulaganja u gospodarstvo, a svi 
znamo da su investicije preduvjet razvoja gospodarstva. Također, ono na što se stalno vadi je porez na 

dobit, međutim porez na dobit jednak je u čitavoj Hrvatskoj, pa je besmisleno u stopi poreza na dobit 

tražiti opravdanje za očiti neuspjeh u privlačenju investitora. Isto tako, u gradonačelnikovom Izvješću 
nema niti jedne rečenice objašnjenja neuspjeha Grada Slavonskog Broda na super važnom natječaju za 

financiranje centara kompetencije novcem iz europskih fondova. Za gradonačelnika ovaj put imam 
samo tri pitanja: 

1. Možete li nam precizirati gdje se točno nalaze gradska građevinska zemljišta u Strossmayerovoj i 
Cankarevoj ulici koja ste prodali u srpnju 2017. godine? To se nalazi u prvih deset stranica Vašeg 

Izvješća. 

2. Na što se odnosi izdana suglasnost za potpisivanje izjave o partnerstvu na provedbi projekta 
Inkubator izvrsnosti? Možete li nas informirati o projektu Inkubatora izvrsnosti? 

3. Kakvi su radovi izvedeni na unutrašnjem i vanjskom uređenju Kapelanovog stana u Tvrđavi? 
Naravno, pohvaljujem sve ono što je napravljeno dobro, da ne bi ispalo da nema pohvale." 

 

Predsjednik Gradskog vijeća istakao je sljedeće: "Moram se osvrnuti na ovaj tehnički dio, budući da 
sam prozvan kao krivac, jer ja predsjedavam i sazivam sjednice, predlažem na neki način dnevni red 

sjednice i kao što ste kolegica jutros krivo rekli kako kasne polugodišnja izvješća trgovačkih društava u 
vlasništvu Grada i niste znali kako ih više nemamo u planu rada Gradskog vijeća, nego da su to 

godišnja izvješća i ne kasne, tako ste i sada pitali, tko je odgovoran i naznačili kako kasni Izvješće o 

radu gradonačelnika. Netočno. Rok za upućivanje Gradskom vijeću je 31. ožujka, pogledajte materijal, 
upućeno je Gradskom vijeću nekoliko dana ranije i ne znam kako Vi mislite da sazovem sjednicu 

regresivno, ponovo u mjesecu ožujku. Apsolutno je sve na vrijeme upućeno i odmah u rekordnom roku 
je sazvana sjednica. Stoga, nitko nije odgovoran, jer nema nepravilnosti." 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Zakonsku obvezu imam predati svoje Izvješće do 31. ožujka. 

Podsjetio bi gospođu Lemaić, budući da ona nije bila u gradu, da smo 28. imali najveću havariju, 

ekološku katastrofu u gradu Slavonskom Brodu i u okolicu, najveću u Republici Hrvatskoj od postojanja 
ove države. 31. ožujka je bila Velika subota i tada smo imali premijera i ostale, ali sam ja na vrijeme, 

puno prije tog roka, poslao ovo svoje Izvješće. Isto tako bi podsjetio gospođu Lemaić da u svom 
Izvješću ne mogu baratati, ne mogu se igrati statističkim podacima, ali oni sigurno nisu ovako crni kako 

ih Vi pokušavate pokazati. Ovdje govorite o propadanju i odumiranju grada Slavonskog Broda i to 

pokušavate sve prebaciti na mene kao gradonačelnika ovoga grada. Samo bi Vam rekao, što se tiče 
odumiranja grada, petero djece imam, maksimalno sam se potrudio u svom životu da ovaj grad ne 

odumre i da svi imamo barem dvoje, troje djece to se ne bi dogodilo. Govorite kako nije bilo investicija 
u gospodarstvu i tu namjerno obmanjujete građane ovoga grada, jer mi smo radili na Zoni Bjeliš 

arheološka i konzervatorska istraživanja koja u smo u obvezi, jer su tamo nalazi nalazišta. Na kraju 
krajeva, možete vidjeti da je u cijelosti Luka bila preorana i prekopana pola metra do metar dubine, a 

to je rađeno i kod nas na 30.000 m2 kako bi uopće mogli prve parcele dati na natječaj. I tu smo uložili 

određena sredstva. Isto tako moram Vas podsjetiti da smo u ovom razdoblju o kojem pričamo prodali 
dvije ili tri parcele u Zoni Kolonija, što je isto gospodarska zona grada Slavonskog Broda. Iskoristiti ću 

priliku, iako to nije moja tvrtka, pozvati Vas u subotu u Boxmark koji je u Zoni Gornje Vrbe. Naime, u 
subotu imaju Dane otvorenih vrata, pa dođite i pogledajte. Izravno sam jedan od onih koji su doprinijeli 

da ta tvrtka dođe u okruženje grada Slavonskog Broda, jer na žalost mi nismo imali hale koja bi mogle 

primiti ovu tvrtku. Trenutno ta tvrtka zapošljava 500 ljudi, najvećim dijelom upravo iz grada Slavonskog 
Broda. Podsjetio bi Vas da cijela ona Zona kojom se svi volite hvaliti u Novoj Gradiški ima duplo manje 

zaposlenih radnika, nego samo jedna tvrtka koju smo doveli u zadnje dvije godine u grad Slavonski 
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Brod i okolicu. U svezi pitanja gradske čestice, ne znam o kojim česticama pričate, Strossmayerova i 
Cankareva. Prodali smo parcelu uz zgradu, na javni natječaj javio se gospodin, kupio tu parcelu, a što 

će raditi, mislim da ima onaj ugao Štampareve i Strossmayerove gdje isto misli graditi nešto svoje. 

Stoga, na javnom natječaju je prodano, Povjerenstvo je odradilo svoj dio posla i mislim da tu nema 
nikakvih problema. U svezi ovog Inkubatora, podsjetio bi Vas što sam nekada pričao, ali što očigledno u 

ovoj županiji to ne vrijedi, naš Inkubator, mi smo čak imali u onoj Agenciji i Centar izvrsnosti za drvnu 
masu i ostalo, nažalost, naše agencije su se maksimalno potrudile da ovoj državi ništa ne prolazi. Mi 

smo ishodili projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu u ono vrijeme i kandidirali na europske 
natječaje kada je kandidiran naš Biotehnološki centar. Jedini naš grijeh je što je to vodio Dado Jelić i 

što su oni odlučivali što će proći, pa je normalno da prođe županijski projekt, a da mi budemo vrlo 

dobri, izvrsni i da budemo na rezervnoj listi. Znači, umjesto ovog Inkubatora i Centra izvrsnosti gdje 
smo trebali zaposliti 20 mladih poduzetnika, gdje smo trebali imati Centar inovacija i ostalo, izabran je 

bio Tehnološki centar koji bio 30% u vlasništvu Srednje škole 'Matija Antun Reljković', 30% CTR-a i 
30% Županije, odnosno 100% Brodsko-posavske županije. Na žalost rezultate tog Centra imamo danas 

i vidimo koliko su uspješni i koliko su vrijedni. Naš Inkubator je tu izvisio samo zahvaljujući CTR-u i 

njihovom projektu koji je gurao CTR i Županija. Mi smo ovaj Inkubator ponovo kandidirali u ITU 
mehanizam i prošao je. U našem Inkubatoru je predviđeno mjesto za 20 mladih poduzetnika, za 

inovatore, tako da to ono što mogu reći u svezi Inkubatora. Treće pitanje u svezi Kapelanovog stana, 
mi smo imali Kapelanov stan u najmu, na žalost zbog neplaćanja najma i ostalog mi smo otkazali 

ugovor. Imali smo spor i imamo nekakve sporove, uspjeli smo ga iseliti. S obzirom da je bio u dosta 
derutnom stanju on je uređen i on je predan na upravljanje našem Trgovačkom društvu Brod Turistu i 

mislim da kreće s radom. Osim unutarnjeg uređenja uredili smo vanjsku terasu, jer ona nije bila 

uređena, odnosno bio je dio koji nije bio popločen. To je što se tiče toga, a što se tiče onog pitanja 
nezaposlenih, trenutno u gradu ima 2.559 nezaposlenih. Moram priznati da sam iznenađen da se uvijek 

barata s tim kako je Gradska uprava i gradonačelnik kriv što se ne rađa dovoljno djece i što se ljudi 
iseljavaju. Mislim da je tu krivo otvaranje granica prema Europskoj uniji. I dalje stojim kod toga da kao 

država, u odnosu na ono što ljudi negdje mogu dobiti, nismo interesantni za velika ulaganja i velike 

investicije. Druga stvar, investicije ako već dolaze i biraju, biraju Zagreb, biraju Istru, biraju sjever ili 
sjeverozapad Republike Hrvatske. Interesantno da ova tvrtka u koju sam Vas pozvao da dođete u 

subotu radi u Varaždinu i tamo je to super, a kod nas je to katastrofa, a imaju iste plaće u Varaždinu i 
Slavonskom Brodu, tako da se naše poimanje nečega razlikuje puno od drugih sredina. Ja bi bio 

najsretniji da pojedinci nisu upropastili Đuru Đakovića i sve one tvrtke koje smo u ono vrijeme imali i 

koje su bile giganti u europskim i svjetskim razmjerima, pa da su zadržali barem dio proizvodnje. Na 
kraju krajeva, da su bili toliko solidarni i vratili onaj dug što smo mi odradili za ostatak Hrvatske u 

Domovinskom ratu. Mi smo podnijeli najveću žrtvu, mi smo dali najviše djece u Domovinskom ratu, mi 
smo dali najviše brigada vojnika, mi smo dali najviše poginulih branitelja u ovoj državi i mislim da smo 

zaslužili veću i bolju pozornost od Zagreba, a ne ovo što danas dobivamo, pa i s ovim projektom 
Slavonija koji je po meni totalni promašaj."         

 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "To ste dobro rekli, da grad ne odumire 
samo zahvaljujući demografskim trendovima već i iseljavanjem. Ova Vaša tvrdnja da ja nisam bila u 

gradu u vrijeme ovog velikog ekološkog incidenta nije točna, jer sam apsolutno bila uključena, pa čak 
sam uspjela provesti samostalnu istragu i uključiti neovisne vrhunske stručnjake i javnost će s tim biti 

upoznata, naravno samo s argumentima i činjenicama. Meni je žao što se danas nije moglo o tome 

raspravljati. Nadalje, ovi podaci o broju zaposlenih nisam izmislila, to su zaista statistički podaci koje 
možete i Vi dobiti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, jer to je najrealnija činjenica o broju 

ljudi za koje se plaća mirovinsko osiguranje i tu jedino možete dobiti istinit podatak koliko je zaposlenih, 
odnosno nezaposlenih osoba. U svezi Zone Bjeliš, Vi ste je obećali sagraditi još u 2009. godini. U Vašoj 

kampanji obećali ste da će još tada biti završena, a evo već i na kraju ove godine ona se tek sada 
završava i idu u prodaju čestice za što smo i danas postavili pitanje. Nadam se da ste uspjeli prodati te 

tri čestice koje su išle u mjesecu veljači u prodaju. Hvala na pozivu za subotu, rado bih došla, ali idem 

na prosvjed u Zagreb. Hvala također na svim ovim ostalim odgovorima."      
 

Gradonačelnik je odgovorio: "Ja sam rekao da niste bili u Slavonskom Brodu, jer znam da ste bili u 
studiju u Osijeku i znam da ste svesrdno branili ministra i premijera i da ste podigli toliku 'halabuku' 

protiv gradonačelnika koji je pokušao saznati istinu već tada. Na žalost, sva Vaša javljanja su bila u 

smjeru da je totalni  nered i 'javašluk' u Trgovačkom društvu Vodovod i da su oni krivi, jer je netko 
bacio ekološku bombu u vodocrpilište. To je ono što su Brođani vidjeli. U svezi Vaše samostalne istrage, 

moram Vam reći da smo i mi proveli, pokušali provesti, samostalnu istragu, ali ne mogu biti toliko 
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hrabar i reći da imam vrhunske stručnjake koji su rekli što je, ali da imam nalaz od mjerodavnog 
laboratorija koji je rekao kako je tlo zagađeno, a što nas se pokušalo tada demantirati, to imam. Da 

imamo vrijednosti vode, i to imamo. Stoga, ne znam kako ste Vi to proveli istragu, ja Vas na terenu 

nisam vidio. U svezi Bjeliša i 2009. godine i mog obećanja, morate znati da smo imali raspisan natječaj 
na Bjelišu, da smo imali izvođenje radova i da smo na sjevernom dijelu uspjeli izvesti radove na nekih 

40.000 m2 gdje je i ova parcela za naš Inkubator. Na žalost, ono što ste zaboravili reći je da smo tada 
imali tvrtka koja je otišla u stečaj, a koja je bila nositelj tog posla. Ona više nije mogla izvesti radove, a 

tvrtka koja je preuzela u stečaju više nije htjela raditi onaj ugovor po cijenama koje su bile. Samo smo 
zbog toga kasnili, a ne zato što sam ja nešto obećao, pa lagao. Isto tako morate znati da mi ovisimo o 

javnim natječajima, da ovisimo o našim arheolozima koji su raspoloživi ili nisu raspoloživi. Morate znati 

da smo za 30.000 m2 prošle godine dali milijun kuna za arheološka istraživanja i da to isto tako dalje 
moramo nastaviti i za ostalih 300.000 m2. Isto tako morate znati da živimo u državi gdje imamo još 

veće nalazište, primjerice Galovo, gdje je cijeli onaj trgovački centar napravljen bez prostornog plana, 
bez ovih konzervatorskih i arheoloških istraživanja, a imamo Galovo, nalaz star 8.500 godina. Tada se 

to moglo raditi 'točkasto', ali se ovdje ne može 'točkasto', nego se mora svaki centimetar prevrnuti i 

dobro platiti, ali Vi to ne znate i ne morate znati, ali onda ne iznosite neistine građanima grada 
Slavonskog Broda."  

 
Vijećnik Vatroslav Stojanović, Duspara Mirko-NL, istakao je: "Vratio bi se na gradski stadion 

pokraj Save, a ne Marsonijin stadion kako kolegica Lemaić kaže. To je gradski stadion. U svezi terena s 
umjetnom travom, s umjetnom podlogom, gradonačelnik je rekao kako bi se to trebalo raditi, međutim 

koliko imam saznanja Hrvatski nogometni savez će dodijeliti sedam, osam travnjaka, umjetnih podloga 

s hibridnom travom. Kome? Ne samo Slavonskom Brodu. Znači tri travnjaka idu u Zagreb, idu ne znam 
gdje, jedino što opravdavam je što ide na Cibalijin stadion u Vinkovcima. Mi imamo predsjednika 

Županijskog nogometnog saveza koji visoko kotira u Hrvatskom nogometnom savezu, u Izvršnom 
odboru, što se vidi po putovanjima na sve utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Žao mi je što 

ovdje nisu kolege iz HDZ-a, pa da mi kažu zašto naš predsjednik Županijskog nogometnog saveza nije 

potakao pitanje travnjaka s umjetnom podlogom na našem stadionu gdje bi mi uštedjeli oko 700.000 
EUR-a. Nije mi jasno, pa bi molio gradonačelnika da s ravnateljem Ustanove za gospodarenje športskim 

objektima obavi razgovor s predsjednikom Županijskog nogometnog saveza o tome zašto nije potakao 
pitanje umjetne podloge, jer ipak je Slavonski Brod zaslužio puno više nego ostali gradovi koji će je 

dobiti. Ako Šuker može Rijeci pokloniti milijun EUR-a da na Rujevici ono naprave, onda bi mogao i 

Slavonskom Brodu."     
 

Gradonačelnik je odgovorio: "Ostao sam još dužan gospođi Lemaić, poziv za Boxmark je za 21. 
travnja i biti će mi drago da Vas vidim u obilasku 500 radnim mjesta u gradu Slavonskom Brodu i 

Brodsko-posavskoj županiji. U svezi ovoga, ja mislim da bi mogli, kada već ide ona prijava ispred 
Gradskog vijeća, za sukob interesa da bi moglo Povjerenstvo tražiti da oni svi koji su putovali, oni 

župani, zamjenici i predsjednici Županijskih skupština sa Hrvatskim nogometnim savezom i potrošili 

tolike stotine tisuća kuna, oni financiraju jedan taj teren s umjetnom podlogom za grad Slavonski 
Brod." 

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, navela je: "Hvala na pozivu i kao što sam već rekla 

idem na Markov trg na prosvjed."  

 
Gradonačelnik: "Rekao sam 21. travnja." 

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, nastavila je: "Hvala na pozivu, doći ću. U svezi 

zaposlenih u Zoni, Virovitica ima 1.500 zaposlenih u svojim zonama i još 500 novih radnih mjesta u 
sklopljenim ugovorima, a kod nas su samo izgovori i tako već 13 godina."   

 

Gradonačelnik je odgovorio: "Ja ne znam gdje to Virovitica ima zonu s 1.500 zaposlenih, ali ja ću 
Vam reći da mi imamo zonu s 5.000 i nešto zaposlenih. Vi to možda ne znate. Vaši savjetnici Vam ne 

govore, ali Đuro Đaković je jedna od brodskih zona i daj Bože da ova država nije bacala u zone u 
svakom selu i da smo popunili našu zonu u Đuri Đakoviću, sada bi imali sve zaposlene. Za Vašu 

informaciju, u našoj zoni je 5,5 tisuća i Đuro Đaković je jedna od najvećih zona u Republici Hrvatskoj, a 

nadam se da će nam država pomoći da formiramo Zonu Zapad u kojoj se, na žalost, dogodio i ovaj 
akcident o kojem danas niste postavili niti jedno pitanje, ali ste i danas uredno 'oprali' kao i ovi što su 
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napustili sjednicu, naše Trgovačko društvo koje je izašlo, rekao bi, još jače, iz ove 'pokušaj afere'  HDZ-
a." 

 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 

2017. godine. 
Po provedenom glasovanju, konstatirao je kako je od 15 nazočnih vijećnika, s 13 glasova "za" i 2 glasa 

"protiv", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 

TOČKA 7. 
Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih 
djelatnosti 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 društvene djelatnosti koji je  razmotrio i prihvatio Izvješće o 
ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 

2017. godinu 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, naznačila je sljedeće: "Klub 

vijećnika prihvaća Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu te bi posebno pohvalili projekte Helping i Lanch box, 
stipendiranje studenata i subvencije prijevoza i naknade kućanstvima." 

 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje Izvješća o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada 

Slavonskog Broda za 2017. godinu. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 

TOČKA 8. 
Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području 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 društvene djelatnosti koji je razmotrio i prihvatio Izvješće o 
decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2017. godinu 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, prihvaća Izvješće o 

decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2017. godinu. 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Prihvaćamo Izvješće o decentraliziranim 

funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2017. godinu, ali želimo da nam 
dostavite podatke o tome tko su projektanti, a tko izvođači izvedenih radova izvršenih u osnovnim 

školama te koliko su ti radovi koštali. Nadalje, prilikom pisanja budućih izvješća u tablicu s podacima o 
broju učenika i broju odjela bilo bi dobro dodati i podatke za prethodne godine počevši od 2011. godine 

kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje demografskih trendova kroz prizmu kretanja broja 

učenika." 
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Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvaća Izvješće o decentraliziranim 
funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2017. godinu. 

 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda 

za 2017. godinu. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 

TOČKA 9. 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 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 gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 
prihvatio Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu te ga 

upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 

 
Vijećnik Anto Ilić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatit će Izvješće o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 

 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.  
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

TOČKA 10. 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture 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 gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 

prihvatio Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu te ga 
upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 
 

Vijećnik Anto Ilić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatit će Izvješće o izvršenju 
Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 

 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.  

 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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TOČKA 11. 
Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih 
površina 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 graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša koji je razmotrio 

i prihvatio Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 
2017. godinu te ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o Izvješću. 

 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: Prihvatit ćemo Izvješće o izvršenju 
Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2017. godinu, ali imamo prigovor 

na sadnju drveća i možda prijedlog. S obzirom na klimatske promjene, visoke temperature i opasno 
sunčevo zračenje smatramo da se drveće treba početi saditi uz nogostupe svih važnih gradskih ulica 

kako bi krošnje drveća zaštitile građane od sunca i snizile nepodnošljive temperature. Nažalost, brojne 
pješačke žile kucavice u našem gradu nemaju drveće ili ga imaju samo djelomično. Unatoč tome što je 

posađen veliki broj novih stabala iz pješačke perspektive stanje se nimalo ne popravlja. Zbog 

dugotrajnih suša također imamo slučajeve sušenja stabala na zelenim javnim površinama te smatramo 
da je puno važnije da se voda troši na spašavanje takvih stabala, a ne na jednosezonsko cvijeće. Stoga 

predlažemo da se o tome možda povede računa." 
 

Vijećnica Nataša Buntić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća Izvješće o izvršenju 

Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2017. godinu. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvaća Izvješće o izvršenju Programa 
čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2017. godinu. 

 

Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, navela je: "Samo jedna mala digresija 
vezano za lokacijski plan ili plan lokacija. Opet smo se preliminarno dogovorili da će se u Izvješću pisati 

plan sječe i uređenja, međutim, građani to ne mogu pratiti, jer nema nigdje lokacija na kojoj se radi, 
ako me možete razumjeti. Nema nikakvog plana akcija, plana rada, pa me zanima na koji način građani 

mogu pratiti ili možda ukazati izvođaču na oblikovanje krošnje, žive ograde, košnju trave i ostalo. 
Građani bi se uključili, a nemaju nigdje nikakav plan rada gdje se to može iščitati i vidjeti." 

 

Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Ukratko ću reći, u svezi prigovora o sadnji drveća uz 
nogostupe ipak to treba malo izbjegavati, jer podižemo nogostupe što se na kraju, za nekoliko godina 

kada stabla narastu, pokaže. Nisam za to da se 'nauštrb' drveća izbaci cvijeće iz grada Slavonskog 
Broda i mislim da mogu ići jedno i drugo, ali bi zamolio sve naše sugrađane da nam ne bude teško da 

onaj tko ima ispred kuće drvo koje je zasadilo Trgovačko društvo Komunalac, da se sjete u onim teškim 

sušama kantu vode dati tom drvetu, jer bit će ljepše nama, a i tom drvoredu. U svezi plana, nema 
plana kada ćemo neko drvo srušiti ili kada će se neka grana osušiti. Trgovačko društvo radi cijele 

godine. Druga stvar, ne mogu građani određivati, jer ovo su javno-prometne površine i vlasništvo je 
Grada Slavonskog Broda. Naime, imamo situaciju da ljudi samovoljno sade, imate situaciju da su ispred 

kuće četiri stabla koja je posadilo Trgovačko društvo Komunalac, ali se mi samovoljno sjetimo posaditi 
još četiri, pet komada. Ne može. Isto tako, imamo ljude kojima nakon 10, 15 godina dosadi to stablo, 

pa ga onda sami uklone ili traže od Trgovačkog društva da ga sruši. Stoga, sve se planski sadi i 

Trgovačko društvo je odgovorno za uređenje, orezivanje i sve ostalo tih drvoreda. Ukoliko netko ima 
privatno u svojoj bašči, vrtu, to može s tim raditi, ali na javnoj površini drvoredi su u vlasništvu Grada i 

s njim a upravlja Grad i Trgovačko društvo koje je za to zaduženo i za to plaćeno."  
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Samo da kažem da mi ne stavljate riječi 

u usta, jer nisam rekla da treba cvijeće izbaciti, nego da se treba više pozornosti posvetiti.. Ovo je isto 
dobar prijedlog da susjedi zaliju za vrijeme suše." 
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Vijećnica Karmen Dizdar Grgurević, Lista grupe birača, istakla je: "U svezi Izvješća o izvršenju 
Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2017. godinu ne pričamo samo o 

drveću. Tu se nalaze i radovi oblikovanje krošnji, orezivanje žive ograde, strojna košnja travnjaka i tako 

dalje, da ne nabrajam ono što svi vidimo u ovom Izvješću. Informaciju od građana imam da 14 godina 
šalju upit da se oreže određeno drveće, 14 godina, i da se apsolutno ništa poduzelo nije i da nisu dobili 

odgovor."  
 

Gradonačelnik je odgovorio: "To je onda bilo za gospodina Metera, ali mislim da niste u pravu i da to 
nije tako. Jednako tako kažem da ima puno ljudi kojima dosadi drvo, bilo da ga je sam posadio, pa 

misli ako je ispred njegove kuće da je njegovo. Nije ono je gradsko, jer su ove površine gradske. Prema 

tome, Trgovačko društvo je zaduženo za to i ono prolazi svakodnevno i to radi. Ne možete dobiti plan i 
program, mi sada pričamo o onom što je rađeno 2017. godine. Ne mogu građani sada znati da meni 

dolazi u srijedu Komunalac orezati živu ogradu. Isto tako znam da bi puno od nas moglo izaći, kao što 
mi na periferiji, recimo pod navodnicima, uzmemo svoju kosilicu i ne tražim benzin ili popravak kosilice 

od Komunalca, pa pokosim uredno kvadrate koji su jednako tako javna površina, pa to bi mogli i ostali 

građani.  Pomozimo malo Trgovačkom društvu, jer nema tog društva koje može pokriti cijeli grad. Do 
prije par godina ste imali održavanje samo središta grada, a sada naše iz Komunalca vidite u svim 

dijelovima grada. Sada smo postali svi gospoda, ,teško mi je pokositi, teško mi je zaliti drvo koje sam 
dobio na poklon da mi danas, sutra pravi hladovinu i diše za nas tako da se moramo malo mijenjati." 

  
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje Izvješća o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 

2017. godinu. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", Izvješće prihvaćeno, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 

TOČKA 12. 
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda u 2018. 
godini 
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike da će na sva eventualna pitanja vijećnika Gradskog 

vijeća obrazloženje dati predlagatelj točke, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja i nagrada 
Grada Slavonskog Broda, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 

 

Vijećnik Mario Rubil, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, istakao je: "Klub vijećnika 
razmotrio je pojedinačno svaki prijedlog i u potpunosti se slažemo i prihvaćamo prijedlog za dodjelu 

javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda u 2018. godini. 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je: "Prihvaćamo ovaj prijedlog, ali uz veliki 

prigovor na odnos gradonačelnika, dogradonačelnika i Gradske uprave prema nagrađenim građanima. 
Nagrade i priznanja se kod nas, čini mi se, dijele reda radi. Najbolji primjer za to je slučaj gospodina 

Mihaela Ferića koji je već dva puta napisao svoja ogorčena reagiranja putem otvorenog pisma Gradu 
Slavonskom Brodu, a koja su objavljena u Posavskoj Hrvatskoj, pa ne znam zašto iz Gradske uprave 

nitko na njih nije reagirao i gospodinu odgovorio? Kako je moguće da maestra Mihaela Ferića niste 
uključili u projekt novog Muzeja tambure planiranog u kavaliru Tvrđave? Ne znam zašto se gospodin 

Ferić ignorira. On nije mogao dobiti podatke, a zanimalo ga je… da ne idem dalje, uglavnom to je to." 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Moram reći da sam iznenađen. Vi pričate samo da bi pričali i 

da bi se čulo što pričate. Gospodin Mihael Ferić je nagrađen, on je počasni građanin grada Slavonskog 
Broda. Je li mogao dobiti veću počast? Otvorena pisma, o čemu Vi pričate, ja ne čitam Posavsku 

Hrvatsku? Koja otvorena pisma? Što smo dobili u Grad Slavonski Brod i o čemu se radi u otvorenim 

pismima? Treća stvar, gospođo Lemaić, pa mi smo ti koji smo uredili dva prostora u kazamatu za Muzej 
tambure, pa mi smo ti koji smo uključili gospodina Mihaela Ferića i Udrugu tamburaša Slavonskog 

Broda koji su zajedno s projektantima i tvrtkom koja je radila na Muzeju tambure bili uključeni. Mi smo 
ti koji idemo sada, prvi projekt iz ITU mehanizma je upravo Kuća hrvatskih nota, Muzej tambure, a to 

što bi Vi da već sada imamo zaposlenih ne znam ja koliko djelatnika u Muzeju koji još ne postoji, to je 
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nešto drugo. Gospođo Lemaić pričate, ponovo kažem, samo da se priča i da se čuje da ste Vi pričali na 
ovoj sjednici." 

 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Ja Vas molim da me se ne vrijeđa, jer ja 
ne vrijeđam Vas. U svezi gospodina Ferića, točno je da je dobio dva javna priznanja, o tome i govorim. 

Govorim o tome kako se te ljude koji dobiju javna priznanja od Grada ignorira, jer je gospodin poslao 
otvoreno pismo na koje nije dobio odgovor. Gradu je poslao otvoreno pismo. Vi ste isto znali pisati za 

Posavsku, imam sačuvane članke, no nebitno je. Ne želim da rasprava ide u ovom smjeru, samo želim 
dovršiti ovo što govorim. Apsolutno nisam govorila o nikakvom zapošljavanju u Muzeju tambure, nego 

sam, znam ono što znam i što mi je gospodin Ferić rekao, kako nije uključen u ovaj projekt."  

 
Gradonačelnik je odgovorio: "Ja bi sada rekao ovako, pogledajte sve snimke, pogledajte od onog 

prvog otvorenja kazamata Muzeja tambure, pa vidite je li tamo gospodin Mihael Ferić. Ne znam zašto 
sada uzimate ime tog čovjeka kada mi danas imamo točku dnevnog reda -  Prijedlog za dodjelu javnih 

priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda u 2018. godini i nigdje ne pišu otvorena pisma. Ovdje 

imate prijedloge građana, udruga i ostalih, ljudi koji su zaslužni da ove godine dobiju nagrade Grada 
Slavonskog Broda. Samo to, a neka mi društvene djelatnosti i ostali odjeli kažu, jesmo li dobili otvoreno 

pismo?"  
 

Predsjednik Gradskog vijeća Stribor Valenta, SDP, prihvaća prijedlog za dodjelu javnih priznanja 
i nagrada Grada Slavonskog Broda u 2018. godini. 

 

• Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja i nagrada da se Povelja počasnog 
građanina grada Slavonskog Broda dodijeli Josipu Staniću. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga Odbora za dodjelu javnih 

priznanja i nagrada da se iznimno od odredbe članka 7. Odluke o javnim priznanjima i nagradama 
Grada Slavonskog Broda u 2018. godini dodjele dva priznanja i nagrade za životno djelo – Zlatne 

čaplje. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se nagrada za životno 

djelo Zlatna čaplja dodijeli Ljiljani Brica. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se nagrada za životno 

djelo Zlatna čaplja dodijeli Milki Žarić.  

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 

nagrada Grb Grada Slavonskog Broda dodijeli Ružici Junačko. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 
nagrada Grb Grada Slavonskog Broda dodijeli Brodskom harmonikaškom orkestru Bella 

pl. Panthy.   
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 

nagrada Grb Grada Slavonskog Broda dodijeli dr.sc. Robertu Skenderoviću. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 

nagrada Grb Grada Slavonskog Broda dodijeli Ivici Prskalo. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 

nagrada Grb Grada Slavonskog Broda dodijeli Tomislavu Gollu. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 

nagrada Štit Berislavića dodijeli Mati Pudiću.  
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 

nagrada Štit Berislavića dodijeli Gimnaziji Matija Mesić. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 

nagrada Štit Berislavića dodijeli Silviju Stilinoviću.  

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 

nagrada Štit Berislavića dodijeli Pavi Naletiliću. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

• Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga da se javno priznanje i 
nagrada Štit Berislavića dodijeli Amaterskoj dobrotvornoj sportskoj udruzi 

Malonogometni klub Kolonija – sv. Dominik Savio. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća odredio je stanku od 30 minuta. 

Nakon stanke konstatirao je kako je sjednici nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih 
odluka. 

 
 

TOČKA 13. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora 
 

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 Statut i Poslovnik koji je razmotrio i prihvatio prijedlog Odluke o 
raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora te ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
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Vijećnik Ivan Katušić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatio je prijedlog Odluke o 
raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora. 

 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora. 

 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 

TOČKA 14. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 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. 

 
O točki se očitovao Odbor za Statut i Poslovnik koji je razmotrio i prihvatio prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda s tim da se u preambuli prijedloga Odluke 
naznačeni članak 33. zamijeni s člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi). 

Prijedlog se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 

 
Vijećnica Maja Jarić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naznačila je: "Kako se radi samo 

o usklađenju s izmjenama Zakona, Klub vijećnika prihvaća prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Slavonskog Broda." 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Također prihvaćamo ovaj prijedlog, ali 
tražimo od gradonačelnika objašnjenje, zašto Statut nije usklađen u roku propisanom Zakonom o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi? Naime, propisani rok istekao je još 
u mjesecu veljači, a mi tek sada, na Gradskom vijeću, imamo ovu točku. Nismo to prije napravili, a što 

je po Zakonu bilo propisano. Propisani rok je bio 60 dana od dana objave Zakona u Narodnim 

novinama, a koji je objavljen 12. prosinca 2017. godine. Stoga, do kraja mjeseca veljače mi smo to 
trebali promijeniti kako ne bi prekršili Zakon."  

 
Gradonačelnik je odgovorio: "Mislim da nam neće ništa, ali gospođa Radić će reći što je u pitanju." 

 

Kristina Radić, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, odgovorila je 
kako slijedi: "Gradonačelnik je ovaj prijedlog izmjena i dopuna Statuta uputio Gradskom vijeću 9. 

veljače 2018. godine, u zakonskim okvirima, međutim, nismo imali sjednicu. Imali smo pripremljene 
samo ove dvije točke, pa su stručne službe ocijenile da to nije toliki problem, budući da se radi samo o 

usklađenju sa Zakonom, jer naš Statut nije imao nikakve… nisu bile provedbene radnju u tijeku gdje bi 
nam to smetalo." 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, istakao je: "Mogli smo sjednicu sazvati i ranije, ali je bilo predviđeno 
malo točaka za sjednicu, a za Statut i Poslovnik smo znali da neće biti praktično u nekakvoj 

deklaratornoj upotrebi prije sazivanja i usvajanja odluke za izbore za vijeća mjesnih odbora tako da se 
računalo da će to biti na sjednici u mjesecu travnju. Meritorno ne mijenja na stvari, ali formalno 

prihvaćam prigovor."  

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Ovdje se ipak krši Zakon, u izmjenama i 

dopunama Zakona samo što se ovdje kasni s usvajanjem, jer tu nema nikakve odgovornosti, dok 
recimo kada smo imali izmjene i dopune  Zakona o prikupljanju otpada tamo je za odgovornu osobu 

kazna bila 50.000,00 kuna. Stoga sam mišljenja da je ovdje izostalo poštivanje Zakona upravo što 

nema nikakve sankcije." 
 

Predsjednik Gradskog vijeća, naveo je: "Ne mislim da je to nekakvo kršenje Zakona, s tim više što 
nema niti sankcije, a bilo bi zaista rastrošno sazivati sjednicu zbog takvih rokova kada nemamo 
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dovoljno točaka za dnevni red. Bilo bi preskupo i zaista ja na taj način ne mislim sazivati sjednice 
Gradskog vijeća." 

 

Gradonačelnik je istakao: "Samo bi rekao, da se javno zna, da sam ja na vrijeme poslao prijedlog, a 
to što se vi ne sastajete, ja ne znam." 

  
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača: "Znači, kriv je predsjednik što nije sazvao sjednicu.." 

 
Predsjednik Gradskog vijeća: "Tako je. Morate samo odlučiti koju ćete mi sankciju dati. U meritumu 

stvari prijedlog je čisto usklađenje sa Zakonom." 

 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

TOČKA 15. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Slavonskog Broda 

 
U uvodu, predlagatelj točke, predsjednik Gradskog vijeća, naznačio kako prihvaća isti prigovor kao i u 

prethodnoj točki. 
 

O točki se očitovao Odbor za Statut i Poslovnik koji je razmotrio i prihvatio prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda te ga upućuje Gradskom 
vijeću na raspravu i usvajanje. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 

 

Vijećnik Davor Gruber, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, naznačio je: "Imamo sličnu 
situaciju kao i kod Statuta, čisto usklađenje sa Zakonom i Klub vijećnika će prihvatiti prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda." 
 

Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, istakla je: "Mi ćemo isto prihvatiti prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, ali je isti slučaj kao i kod 

prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda, prošao je zakonom 

propisani rok za usvajanje koji je bio u mjesecu veljači, ali ćemo unatoč tome prijedlog prihvatiti." 
 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog 

Broda. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

TOČKA 16. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti TD Brod-plin d.o.o. za dugoročno 
zaduženje za financiranje projekta "Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II 
– projekt zamjene dotrajalih toplovoda" 
 

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 prijedlog Odluke o 
davanju suglasnosti TD Brod-plin d.o.o. za dugoročno zaduženje za financiranje projekta "Toplovodi za 

naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda" te ga upućuje Gradskom vijeću 

na raspravu i usvajanje. 
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Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 

Vijećnik Stanislav Sorić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Odluke o 

davanju suglasnosti TD Brod-plin d.o.o. za dugoročno zaduženje za financiranje projekta "Toplovodi za 
naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda". 

 
Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti TD Brod-plin d.o.o. za dugoročno zaduženje za 
financiranje projekta "Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih 

toplovoda". 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

TOČKA 17. 
Prijedlog Odluke o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje usluge 
prijevoza putnika u javnom prometu 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. 

 
O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 

prihvatio prijedlog Odluke o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje usluge prijevoza 
putnika u javnom prometu na  području grada Slavonskog Broda te ga upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i usvajanje. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, naznačila je sljedeće: "Prihvatit ćemo prijedlog 

Odluke o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje usluge prijevoza putnika u javnom 

prometu na području grada Slavonskog Broda, ali postavljamo pitanje gradonačelniku, hoće li itko 
odgovarati za 45.000,00 kuna koje Grad Slavonski Brod mora nadoknaditi Slavoniji Busu za troškove 

žalbenog postupka? Ovim putem želim dati prijedlog zaključka u svezi ove tematike koji u cijelosti glasi: 
'Na temelju članka 35. Statuta Grada Slavonskog Broda Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda, na 7. 

sjednici održanoj 12. travnja 2018. godine, donijelo je zaključak o obvezivanju gradonačelnika Grada 
Slavonskog Broda na provođenje postupka za dodjelu koncesije za obavljanje usluge prijevoza putnika 

u javnom prometu na području grada Slavonskog Broda u maksimalnom trajanju koncesije od tri 

godine. 1. Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda obvezuje se na provođenje postupka za dodjelu 
koncesije za obavljanje usluga prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Slavonskog 

Broda. 2. Koncesijski ugovor za obavljanje usluga prijevoza putnika u javnom prometu na području 
grada Slavonskog Broda može biti sklopljen na vremenski rok od maksimalno tri godine. 3. Ovaj 

Zaključak će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda. Obrazloženje: Ulaskom 

Republike Hrvatske u Europsku uniju Gradu Slavonskom Brodu otvorile su se mogućnosti financiranje 
gradskih projekata sredstvima iz europskih fondova. Europska unija s prvim danom 2021. godine 

započinje svoj novi sedmogodišnji ciklus proračunskog planiranja. Ograničavanje trajanja koncesije za 
obavljanje usluga prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Slavonskog Broda na 

vremenski rok od maksimalno tri godine Gradu Slavonskom Brodu pruža se jedinstvena prilika da u 
narednom sedmogodišnjem proračunskom ciklusu osnuje poduzeće za javni gradski prijevoz koje bi 

imalo pravo, jer samo poduzeća imaju pravo, kandidiranja nabavke električnih autobusa prema 

europskim fondovima. Budućnost javnog prijevoza je u vozilima na električni pogon. Na području 
riječne Luke Slavonski Brod planirana je izgradnja plinske termoelektrane koja bi ekološku rentu u 

gradu Slavonskom Brodu mogli plaćati kroz sniženu cijenu električne energije za potrebe gradskih 
električnih autobusa. Nabavkom električnih autobusa Grad Slavonski Brod bi svojim građanima 

omogućio velike uštede i također čišći zrak. Novi električni autobusi bi postali javni urbani simbol grada 

i ovo je prilika koju mi više ne smijemo propustiti. Stoga apeliramo na savjest kolegica i kolega u 
Gradskom vijeću da podrže naš prijedlog za opće dobro i razvoj javnog prijevoza u Slavonskom Brodu 

na ponos svih građana Slavonskog Broda. Sredstva za provedbu zaključka - nije potrebno osigurati 
dodatna sredstva." 
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Vijećnik Andrija Marić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvatiti će prijedlog Odluke o 
poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje usluge prijevoza putnika u javnom prometu na 

području grada Slavonskog Broda. 

 
Gradonačelnik je odgovorio sljedeće: "Ovdje smo dosta toga čuli i ne bi se složio sa zaključcima 

gospođe Lemaić. Isto tako nisam još vidio niti jedan primjer grada u Europi koji ima električne 
autobuse, pogotovo ne sve električne autobuse. Treća stvar, mi pričamo… Vi se gospođo Karmen 

iščuđujete kao 'Alisa u zemlji čudesa', sve ono 'Isuse…Isuse…'. Ovdje ste sve rekli, ali mi niste rekli 
hoće li i radnike i sve ostalo plaćati Europska unija ili bi to ipak trebao plaćati Grad? Dali smo primjer 

prije nekoliko mjeseci u ovom Gradskom vijeću, koliko javni gradski prijevoz košta, primjerice Grad Pulu 

koji ima u milijunima broj putnika, pa su u gubicima svake godine minimalno dva, tri, četiri milijuna. 
Imali su i deset, jedanaest milijuna, imaju 70 u nešto zaposlenih i to sve treba platiti Grad od karti. U 

jednom gradu gdje većina ljudi ne koristi gradski prijevoz, iako ima dosta oslobođenih, mislim da je 
iluzorno sada pričati o ovome. Daj Bože da dođemo u poziciju da koristimo električne autobuse, ali to 

možemo uvjetovati i koncesionaru da riješi. U uvjetima gdje u županiji ne možete izaći izvan granice 

grada Slavonskog Broda, a da vas ne 'oplete' onaj iz županijskog prometa gdje on određuje tko će 
voziti u susjednim općinama, iluzorno je uopće pričati o javnom  prijevozu, a pogotovo da ga možemo 

povezati s nama susjednim općinama. To je jedino uspjelo Bukovlju, jer je tamo bio načelnik iz SDP-a 
koji nije uvažavao one sugestije županijskog ureda, između ostalog, za promet. Stoga, daleko smo mi 

od električnih autobusa, ali blizu smo, ovdje je i direktor Brod-plina, toga da autobusi voze na ukapljeni 
ili već kako se zove plin. Pripremamo i imamo projekt za stanicu gore na Trešnjici i time bi bio vrlo 

jeftin i sigurno kvalitetniji način prijevoza s daleko manje zagađenja. To je nekakvo moje razmišljanje."     

 
Vijećnica Slavica Lemaić, Lista grupe birača, dodala je: "Ovaj projekt o kojem sada pričamo 

upravo provodi i provesti će Grad Osijek koji priprema projekte za nabavku električnih autobusa. Isto 
tako, ovo što Vi govorite o neisplativosti, zaista ne znam je li to točno budući da se Terzić busu isplati, 

pa ne vidim razlog kako se Gradu Slavonskom Brodu to ne bi moglo isplatiti. Uostalom, za ovako velike 

projekte potrebno, odnosno uvjet je osnovati gradsko poduzeće kako bi zaista mogli u budućnosti… To 
je projekt koji traje i zaista, električni autobusi s ovim projektom mogu se kupiti i sufinancirati iz 

fondova Europske unije, čak gotovo i u 100% obliku." 
 

Gradonačelnik je odgovorio: "Uzmite da autobus na dizel košta negdje u prosijeku 200.000 do 

300.000 EUR-a, a ovaj Vaš električni autobus košta u prosijeku negdje oko 800.000 EUR-a, pa i da 
dobijete 70%, pa i 80%, 20% od 800.000 EUR-a je nekih 160.000, 170.000 EUR-a. To Vam je da sada 

kupite jedan novi autobus na dizel ili na plin. Druga stvar, spominjete Osijek, ja sam često u Osijeku, 
čini mi se da tamo još uvijek vidim tramvaje koji su rađeni u Đuri Đakoviću. Ne vidim nove tramvaje, 

tako da nisam siguran da ćemo uskoro na cestama Osijeka vidjeti autobuse na električni pogon. Još 
nešto, nije samo trošak kupnja autobusa, trošak su vozači, majstori koji ih trebaju popravljati, trošak je 

i sve ostalo i onda imate situaciju da nemate putnika. Kod koncesionara nas nije interesiralo može li on 

pokriti svoje vozače i ostalo, kada će i kako nabaviti novi autobus, jer mi smo davali ono što je Gradsko 
vijeće reklo, a tu smo imali i prijevoz za naše umirovljenike, za naše studente i naše srednjoškolce. 

Stoga, puno jeftinije je dati to nekome da radi i očekivati od njega da to dobro radi nego da se sami 
petljamo. Nekada smo bili u vlasništvu Slavonijatransa, pa vidite gdje smo s tim završili." 

 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga Zaključka vijećnice Slavice Lemaić, Lista grupe, kako je navela u raspravi o točki. 

Po provedenom glasovanju, konstatirao je, da s 2 glasa "za" i 13 glasova "protiv", prijedlog nije 
prihvaćen. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje prijedloga Odluke o poništenju postupka 

dodjele koncesije za obavljanje usluge prijevoza putnika u javnom prometu na  području grada 

Slavonskog Broda. 
 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 
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TOČKA 18. 
Prijedlog Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza 
putnika 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. 
 

O točki se očitovao Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo koji je razmotrio i 

prihvatio prijedlog Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na 
području grada Slavonskog Broda te ga upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 

 

Vijećnik Andrija Marić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Odluke o 
izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na području grada Slavonskog 

Broda. 
 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na 

području grada Slavonskog Broda. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 
i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

TOČKA 19. 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene 
škole 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. 

 
O točki se očitovao Odbor za društvene djelatnosti koji je razmotrio i prihvatio prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod te ga upućuje Gradskom 
vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 

Vijećnica Romana Mišić, u ime Kluba vijećnika Duspara Mirko-NL, prihvaća prijedlog Zaključka 
o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod. 

 

Kako nije bilo prijavljenih za daljnju raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole 

Slavonski Brod. 
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Zaključak je 

privitak i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 

TOČKA 20. 
Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 
Slavonskom Brodu  
 
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike sa zaključkom predlagatelja točke, Odbora za izbor i 

imenovanja koji u cijelosti glasi: 
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću davanje prijedloga za imenovanje sudaca 

porotnika za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu, kako slijedi: 

1. Krešimir Grubanović, profesor povijesti i filozofije,  
2. Josip Skoko, profesor povijesti,  

3.   Franko Tolić, magistar ekonomije s pedagoškim obrazovanjem 
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4.   Branimir Pudić, učitelj razredne nastave 
5.   Ivan Đurinac, student  

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 
 

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje 
prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu, sukladno 

prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja.  
Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15  glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 

TOČKA 21. 
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada 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. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu. 

 
Kako nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje usvajanje 

prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području grada Slavonskog Broda. 

Po provedenom glasovanju, jednoglasno je, s 15 glasova "za", prijedlog prihvaćen, a Odluka je privitak 

i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

 
Ovim je dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća iscrpljen i sjednica zaključena u 13.30 sati. 

 

 
 

Zapisnik sastavila 
Svjetlana Dudrak 

Predsjednik Gradskog vijeća 
                Stribor Valenta



PKIT ITASL

SASTAVNI DIOZAPISNIKA

akti doneseni na 7. sjednici Gradskog vijeća
Grada Slavonskog Broda
12. travnja 2018. godine
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GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 021-01/18-01/5
URBROJ: 2178/01-07-18-5
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Temeljem članka 90. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, predsjednik Gradskog
vijeća Stribor Valenta, kao predlagatelj, prije usvajanja dnevnog reda, povlači 15. točku
predloženog dnevnog reda 7. sjednice Gradskog vijeća „Prijedlog Zaključka o uvođenju
izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje" u osnovne škole kojima je osnivač
Grad Slavonski Brod".
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Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. PismohranaLS
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GRAD SLAVONSKI BROD
��	��� ������
KLASA:311-02/18-01/6
UR.BR:2178/01-07-18-3
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13. i 137/15.)
i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na
�� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda,, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se

�����	
� �-+�.�,� !� �& =+�1� !�  �$ �&% �� )��'�! -�-"�'� !�' % '�&��=-$).% ��

)��&�.+!% �& >� &� ?@� ")�' !� A@>B� (�&� %

I.
Oslobađaju se obveznici plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe od

plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i to na ograničeni vremenski period
od 01. travnja do 30. travnja 2018. godine.

���
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku

Grada Slavonskog Broda".
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Vodovod d.o.o.
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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m GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 601-02/17-01/33
URBROJ: 2178/01-07-18-5
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Dječji vrtić „Ivana Brlić-Mažuranić" za razdoblje siječanj-prosinac 2017.
godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD
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KLASA: 601-02/18-01/16
URBROJ: 2178/01-07-18-3
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Dječji vrtić „Potjeh" za razdoblje rujan-prosinac 2017. godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 610-01/17-01/132
URBROJ: 2178/01-07-17-6
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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W GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 610-01/17-01/134
URBROJ: 2178/01-07-17-5
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i nije usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Kazališno-koncertna dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić" za razdoblje siječanj-
prosinac 2017. godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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1GRAD SLAVONSKI BROD
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KLASA: 610-01/17-01/131
URBROJ: 2178/01-07-17-6
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-prosinac
2017. godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD
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KLASA: 620-01/17-01/162
URBROJ: 2178/01-07-17-6
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima za razdoblje siječanj-prosinac 2017.
godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 610-01/17-01/133
URBROJ: 2178/01-07-17-6
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Ustanove „Hrvatski institut za povijest- Podružnica Slavonije, Srijema i Baranje" za
razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Ustanova
5. Dosje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Pismohrana
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m GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 311-02/17-01/15
URBROJ: 2178/01-07-17-9
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-prosinac
2017. godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Javna vatrogasna postrojba
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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m GRAD SLAVONSKI BROD
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KLASA: 311-02/18-01/5
URBROJ: 2178/01-07-17-9
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavskežupanije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu i financijsko
izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradnn^roimi/

3. ..
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 022-05/17-01/1
URBROJ: 2178/01-07-17-4
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se

�	�����	�
� �-'�!� !� ��'!%01� � )�&� �)�&� �#%+ �$� �)�&� +�'� -$�( �)�&�

�� )��&�.+!% -)=� !�=)�-� �D A@>�� (�&� %

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Dosje
4. Dokumentacija
5. Zapisnik
6. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 400-08/16-01/31
URBROJ: 2178/01-07-18-6
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o ostvarenim
Programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2017.
godinu.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD
-()
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KLASA: 602-02/17-01/640
URBROJ: 2178/01-07-17-6
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2017. godinu.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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m GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 400-08/16-01/34
URBROJ: 2178/01-07-18-11
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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m GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 400-08/16-01/33
URBROJ: 2178/01-07-17-:5
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o izvršenju Programa
gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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m GRAD SLAVONSKI BROD
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KLASA: 400-08/16-01/32
URBROJ: 2178/01-07-17-8
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješće o izvršenju Programa
čišćenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina za 2017. godinu.
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za graditeljstvo,prostorno uređenje i zaštitu okoliša
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD
��	��� ������
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-36
Slavonski Brod, 12. travnja 2018. godine

Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine Republike Hrvatske" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 12. i članka 36.
Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09.,
13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.), na
prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja i nagrada, Gradsko vijeće Grada Slavonskog
Broda na svojoj 7. sjednici održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi
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Iznimno od odredbe članka 7. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/98., 19/08. i 8/09. i "Službeni
glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.) u 2018. godini dodjeljuju se dva priznanja i
nagrade za životno djelo - Zlatna čaplja.
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Dobitnici Zlatne čaplje - nagrade za životno djelo za 2018. godinu su:
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".
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Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Službeni glasnik
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana
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1 GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-37
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 4. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U

o proglašenju JOSIPA STANIĆA
počasnim građaninom

grada Slavonskog Broda

I.

Josipa Stanica, hrvatskog branitelja, iznimnog čovjeka ljudskih i moralnih vrijednosti,
iskazujući najveću sućut i poštovanje njegovih građana, Gradsko vijeće Grada Slavonskog
Broda, proglašava

POČASNIM GRAĐANINOM GRADA SLAVONSKOG BRODA

II.
Josipu Stanicu dodjeljuje se javno priznanje

POVELJA POČASNOGA GRAĐANINA
GRADA SLAVONSKOG BRODA

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
,L,Stribor \\alenta
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M GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/1
URBRO.T: 2178/01-07-18-40
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 4. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja i nagrade

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA

Josipu Staniću
POČASNOM GRAĐANINU GRADA SLAVONSKOG BRODA

I.

Počasnom građaninu grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda
zajedno s Poveljom počasnoga građanina dodjeljuje javno priznanje

GRB GRADA
SLAVONSKOG BRODA

Josipu Staniću

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

Gradskog vijeća
1 Štribof ValentaJf igt oi_K
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i GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-38
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli Zlatne čaplje, nagrade za životno djelo

LJILJANI BRICA

I.
Iskazujući poštovanje i zahvalnost za izniman doprinos kojim ostavlja neizbrisiv trag na
unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama te ustrajno poticanje razvoja
prirodne mreže podrške i njihova uključivanja u život kao ravnopravnih i aktivnih članova
društva grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno
priznanje

ZLATNU ČAPLJU
PRIZNANJE ZA ŽIVOTNO DJELO

Ljiljani Brica

ii.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
' StriborValenta<5
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[SpJ GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-57
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa dobitnici

javnog priznanja i nagrade
ZLATNA ČAPLJA - nagrade za životno djelo

Ljiljani Brica

I.

Dobitnici javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda

ZLATNA ČAPLJA- nagrade za životno djelo
Ljiljani Brica

dodjeljuje se novčani iznos od 1.500 EUR-a, preračunato u kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda".

iz- raelskog vijeća
1 StrihwValenta n

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Ljiljana Brica
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"
6. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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5^ GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-39
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

^27

Na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj..12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli Zlatne čaplje, nagrade za životno djelo

MILKI ŽARIĆ

I.
Iskazujući poštovanje i zahvalnost za izniman doprinos kojim ostavlja neizbrisiv trag na
unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama te ustrajno poticanje razvoja
prirodne mreže podrške i njihova uključivanja u život kao ravnopravnih i aktivnih članova
društva grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno
priznanje

ZLATNU ČAPLJU
PRIZNANJE ZA ŽIVOTNO DJELO

Milki Žarić

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

'^Predsjednik Gradskog vijeća
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GRAD SLAVONSKI BROD
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GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-58
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa dobitnici

javnog priznanja i nagrade
ZLATNA ČAPLJA - nagrade za životno djelo

Milki Žarić

I.

Dobitnici javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda

ZLATNA ČAPLJA - nagrade za životno djelo
Milki Žarić

dodjeljuje se novčani iznos od 1.500 EUR-a, preračunato u kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda".

PredsjeđnikijGradskog vijeća
1 StriboKValenta

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Milka Žarić
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"
6. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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m GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-41
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Grba Grada Slavonskog Broda
RUŽICI JUNAČKO

I.
Za stručni i predani rad kojim ostavlja neizbrisiv trag u uspostavljanju i unapređenju razvoja
knjižničarstva na području grada Slavonskog Broda te promicanju i podizanju ugleda
knjižničarskog zvanja, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
Ružici Junačko

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

vvPredsjednik Gradskog vijeća
Stribor (talenta
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gj GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-42
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Grba Grada Slavonskog Broda
BRODSKOM HARMONIKAŠKOM ORKESTRU

"BELA PL. PANTHY"

I.
Za postignute vrhunske uspjehe, u prigodi obilježavanja 50 godina djelovanja i njegovanja
harmonike kao jedinstvenog glazbenog izričaja i vrijednog doprinosa u prepoznatljivosti
glazbenog, društvenog i kulturnog života grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Grada
Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
Brodskom harmonikaškom orkestru "Bela pl. Panthy"

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

radskog vijeća
Valenta

rctisjec

StriM-1

.9Š
3

» n



SP

vvoV
��������	 
��	��	

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



 ��	� �	����� ����

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-43
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

'^37'

Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Grba Grada Slavonskog Broda
dr. sc. ROBERTU SKENDEROVIĆU

I.

Za dugogodišnji predani znanstveni rad na istraživanju povijesti Slavonskog Broda, slavonsko-
podunavskog prostora te vrijedna znanstvena djela koja ostavljaju neizbrisiv trag na dobrobit
grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
dr. sc. Robertu Skenderoviću

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

Pređsjeđriik Gradskog vijeća
Stribpr ValentaBi
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GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-44
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Grba Grada Slavonskog Broda
IVICI PRSKALO

I.

Za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani suvereniteta Republike Hrvatske te
nesebično pomaganje u mirnodopskom vremenu, na dobrobit grada i građana Slavonskog
Broda, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
Ivici Prskalo

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
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GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-45
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Grba Grada Slavonskog Broda
TOMISLAVU GOLLU

I.
Za dugogodišnji izniman doprinos u promicanju ljudskih prava, humanitarni rad u nevladinim
udrugama, plemenitost, entuzijazam i nesebičnu brigu i skrb o osobama s invaliditetom,
Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA
Tomislavu Gollu

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

predsjednik Gradskog vijeća
Striboi Valenta
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M l GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-46
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Štit Berislavića
MATI PUDIĆU

I.
Za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
promicanju istine, dugogodišnje nesebično zalaganje i pomoć u mirnodopskom vremenu na
dobrobit građana i grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda
dodjeljuje javno priznanje

ŠTIT BERISLAVIĆA

GODIŠNJU NAGRADU
ZA OSOBIT DOPRINOS U STVARANJU NEOVISNE I SAMOSTALNE

REPUBLIKE HRVATSKE I DJELOVANJE U MIRNODOPSKOM VREMENU
Mati Pudiću

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".
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M GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-47
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade ŠTIT BERISLAVIĆA

Mati Pudiću

I.

Dobitniku javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda

ŠTIT BERISLAVIĆA
Mati Pudiću

dodjeljuje se novčani iznos od 500 EUR-a, preračunato u kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda".

vije;a

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Mato Pudić
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda
6. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-48
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Štit Berislavića
GIMNAZIJI "MATIJA MESIĆ"

I.

Za postignute odgojno-obrazovne rezultate, u godini obilježavanja 100. obljetnice postojanja i
rada, na dobrobit građana i grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda
dodjeljuje javno priznanje

ŠTIT BERISLAVIĆA

GODIŠNJU NAGRADU
ZA PODRUČJE ODGOJA I OBRAZOVANJA

Gimnaziji "Matija Mesić"

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
StriboiValenta
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t^j GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-49
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade ŠTIT BERISLAVIĆA

Gimnaziji "Matija Mesić"

I.

Dobitniku javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda

ŠTIT BERISLAVIĆA
Gimnaziji "Matija Mesić"

dodjeljuje se novčani iznos od 500 EUR-a, preračunato u kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda".

P.re^sjecihik Gradskog vijećaStriborlyalenta Ar o 4fHJM^aro

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Gimnazija "Matija Mesić"
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda
6. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-50
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Štit Berislavića
SILVIJU STILINOVIĆU

I.
Za volonterski samozatajni rad pun entuzijazma, značajan doprinos u afirmaciji mladih i
postignute uspjehe kojim je grad Slavonski Brod postao prepoznatljivo mjesto amaterske
kazališne scene, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

ŠTIT BERISLAVIĆA

GODIŠNJU NAGRADU
ZA PODRUČJE KAZALIŠNOG AMATERIZMA

Silviju Stilinoviću

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

^Pfeđsjednik Gradskog vijeća§ l Stribor VsUcntaQ <r

n



DnD
V

REPUBLIKA HRVATSKA
������ � ��	��	 ���	���	

>
GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-51
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade ŠTIT BERISLAVIĆA

Silviju Stilinoviću

I.

Dobitniku javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda

ŠTIT BERISLAVIĆA
Silviju Stilinoviću

dodjeljuje se novčani iznos od 500 EUR-a, preračunato u kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
/< ^̂'1Smb'6i1VaIenta1

U. iI 55Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Silvio Stilinović
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda
6. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana

vacfo,
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BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

W5 G R A D S L A V O N S K I B R O D

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-52
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Štit Berislavića
PAVINALETILIĆU

I.

Za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani suvereniteta Republike Hrvatske te
nesebično djelovanje u mirnodopskom vremenu, na dobrobit grada i građana Slavonskog
Broda, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

ŠTIT BERISLAVIĆA

GODIŠNJU NAGRADU
ZA OSOBIT DOPRINOS U STVARANJU NEOVISNE I SAMOSTALNE

REPUBLIKE HRVATSKE I DJELOVANJE U MIRNODOPSKOM VREMENU
Pavi Naletiliću

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

'A

//& Predsjednik Gradskog vijećaf/M t' Stri«klenta 'kit,
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m GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-53
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade ŠTIT BERISLAVIĆA

Pavi Naletiliću

I.

Dobitniku javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda

ŠTIT BERISLAVIĆA
Pavi Naletiliću

dodjeljuje se novčani iznos od 500 EUR-a, preračunato u kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
StriblofcValenta0/ aro

\ •. '
i ,r\

• cn ODostaviti:
1 . Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Pavo Naletilić
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda
6. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-54
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

^37

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavslce županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Štit Berislavića
AMATERSKOJ DOBROTVORNOJ SPORTSKOJ UDRUZI

MNK KOLONIJA-SV. DOMINIK SAVIO

I.
Za sveukupan nesebičan dobrotvorni i humanitarni rad, iskazano svesrdno zalaganje,
plemenitost i entuzijazam na dobrobit građana i grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Grada
Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

ŠTIT BERISLAVIĆA

GODIŠNJU NAGRADU
ZA PODRUČJE HUMANITARNOG DJELOVANJA

Amaterskoj dobrotvornoj sportskoj udruzi
MNK Kolonija - Sv. Dominik Savio

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".

/ vV
Predsjjeđhi&Gradskog vijeća

°tribariyalenta
3. >9

/ aro BGBO(o
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GRAD SLAVONSKI BROD

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/18-01/2
URBROJ: 2178/01-07-18-55
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/98., 19/08. i 08/09. i "Službeni glasnik
Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 7.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa dobitniku javnog
priznanja i nagrade ŠTIT BERISLAVIĆA

Amaterskoj dobrotvornoj sportskoj udruzi MNK Kolonija - Sv. Dominik Savio

I.

Dobitniku javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda

ŠTIT BERISLAVIĆA
Amaterskoj dobrotvornoj sportskoj udruzi MNK Kolonija - Sv. Dominik Savio

dodjeljuje se novčani iznos od 500 EUR-a, preračunato u kime.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća
Strijbor Valenta

Dostaviti:
1 . Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Amaterska dobrotvorna sportska udruga

MNK Kolonija-Sv. Dominik Savio
4. Upravni odjel za financije i računovodstvo
5. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda
6. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana

V
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m GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 0^-01/18-01/1
URBROJ: 2178/01-07-18-3
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,
137/15. i 123/17.) i članka 4. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora Grada
Slavonskog Broda ("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br.2/14.) na 7. sjednici Gradskog vijeća
Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donosi se

� � � � � 	
� )�-=�-�'� !� ��.�)� �� #+� �'%<#+� �D% '�!%1� �!%- �G �&.�)�

 � =�&)�#!� ()�&� +�'� -$�( �)�&�

I.
Raspisuju se izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području grada Slavonskog Broda i
to:

1. Mjesni odbor LUTVINKA
2. Mjesni odbor ANDRIJA HEBRANG
3. Mjesni odbor CENTAR
4. Mjesni odbor PLAVO POLJE
5. Mjesni odbor ANTUN MIHANOVIĆ
6. Mjesni odbor KOLONIJA
7. Mjesni odbor BRODSKO VINOGORJE
8. Mjesni odbor PODVINJE
9. Mjesni odbor JOSIP RIMAC
10. Mjesni odbor JELAS
11� Mjesni odbor BUDAINKA
12. Mjesni odbor BRODSKI VAROŠ
13. Mjesni odbor ZRINSKI - FRANKOPAN
14. Mjesni odbor MALI PARIZ
15. Mjesni odbor DR. ANTE STARČEVIĆ
16. Mjesni odbor JOSIP JURAJ STROSSMAYER

���
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 20. svibnja 2018. godine u vremenu od 7:00 do 19:00
sati.

����
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora u gradu
Slavonskom Brodu.

���
Rokovi za dostavu kandidacijskih lista počinju teći 19. travnja 2018. godine u 00:00 sati.

��
Ova Odluka stupa na snagu 18. travnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada
Slavosnkog Broda”

»*•*1

-$�( '�!%1�
i o:o. GO

'C�U�.<& �=%V-SS



Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
5. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
6. Apis it- na znanje
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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igli GRAD SLAVONSKI BROD
��	��� ������
KLASA: 021-01/18-01/7
URBROJ: 2178/01-07-18-3
Slavonski Brod,12. travnja 2018.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novineRepublike Hrvatske" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik GradaSlavonskog Broda 4/12., 5/12., 5/13., 5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada SlavonskogBroda, održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donosi se

O D L U K A
� ���!% ��� � &�=� ��� "�"�"�

�)�&� +�'� -$�( �)�&�

�+� �$ >�
U Statutu Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09, 13/10. iSlužbeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.,5/13., 6/14.) mijenja se članak 24.stavak 1. na način da se briše točka iza riječi Broda i dodaje sljedeći tekst:
„ili 2/3 članova Gradskog vijeća."

� -"�'$� A� .)�!$� *BI ��!% !� -% .)�!$�� *?@I�
��� -"�'$� ?� &�&�!% -%  �'� -"�'�$ R� $�!� � =�"=� �-"� (+�-�J
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 2/3članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovihzamjenika donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
��-�&�0 !� -"�'D� R� � W� =�-"�!� -"�'D� W� � X�

�+� �$ A�
��� #+� $� AR� dodaje se novi članak 24.a koji u potpunosti glasi:

„Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika prijeproteka roka od X �!%-%D� od održanih izbora za gradonačelnika i njegovih zamjenika, kao ni ugodini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, novireferendum se ne smije raspisati prije proteka roka od X �!%-%D� od dana ranije održavanjareferenduma.

�+� �$ ?�
Članak 25. stavak 2. broj „8“ mijenja se s brojem „30“.



�+� �$ R�
U članku 36. alineja 7. mijenja se i glasi:
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te &)�(�� raspolaganju imovinom Grada
u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te &)�(�
raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom

�+� �$ W�
�+� �$ R@� -"�'�$ >� ��!% !� -% � (+�-�J
Mandat člana Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih izbora, odnosno do
dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova
Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog
vijeća.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

�+� �$ X�
U članku 47. stavak 6. mijenja se alineja 5. koja izmijenjena glasi:
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te &)�(�� raspolaganju imovinom Grada
u visini pojedinačne vrijednosti najviše do 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te
&)�(� raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. Ukoliko je
taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna.

"�'�$ B� ��!% !� -% � (+�-�J
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineja 11., Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom
broju Službenog glasnika Grada Slavonskog Broda koji slijedi nakon donošenja te odluke.

�+� �$ ��
� #+� $� XW� .)�0� -% )�!%#� KK�  �&��)�>H�

�+� �$ B�
�+� �$ B>� ��!% !� -% � (+�-�J
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača
za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, ><? članova Gradskog vijeća i
Gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. daju građani, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku
Gradonačelniku.

�+� �$ Y�
�+� �$ YX� ��!% !� -% � (+�-�J
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik, te na njegov prijedlog
Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

�+� �$ >@�
U članku 98. stavak 1. riječ „domaćina" mijenja se s riječi „gospodara".



�+� �$ >>�
U članku 99. stavak 2. mijenja se alineja 4. mijenja se i glasi:
- prihodi od naknada za koncesije
Alineja 6. mijenja se i glasi:
-udio u zajedničkom porezu
U alineji 7. brišu se riječi „ i dotacije".

�+� �$ >A�
U članku 102. mijenja se i glasi:
Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga
Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko
vijeće na prijedlog Gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na
način i u postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske
godine.

�+� �$ >?�
�+� �$ >@B� ��!% !� -% � (+�-�J
Gradonačelnik osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća na način u postupku propisanim
ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog
djelokruga Grada.

�+� �$ >R�
�+� �$ >>?� -"�'�$ A� ��!% !� -% � (+�-�J
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom
može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

�+� �$ >W�
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Slavonskog
Broda".
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
5. Službeni glasnik
6. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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KLASA: 021-01/18-01/4?
URBROJ: 2178/01-07-18-2
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11, 144/12., 19/13.,
137/15. i 123/17.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesniku Brodsko-
posavske županije br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12.,
5/12.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja
2018. godine, donosi se

�����	
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U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10, 25/10 i Službenom glasniku Grada Slavonskog
Broda 1/12. i 6/13.) članak 9. mijenja se i glasi:
Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka mandata u slučajevima propisanim
posebnim zakonima.

�+� �$ A�
U članku 37. riječi „zaključni račun" mijenjaju se u riječi *(�&�0 !� � =�+�(�&�0 !� ��'!%0"�!
� ��')0% !� =)�)�#� �/�

�+� �$ ?�
U članku 41. briše se riječ „gradski" te se riječi „zaključni račun" mijenjaju u *(�&�0 !� �=�+�(�&�0 !� ��'!%0"�! � ��')0% !� =)�)�#� �/�
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U članku 49. iza riječi Gradonačelnika dodaje se *�  !%(�'�G ���!% �$� $�!� -� ���.)� �
��!%& � -  !��/�
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Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni
predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ako gradonačelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna prije glasovanja o
proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo
donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave

>



nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegove
zamjenike.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovu
primjenu sa 1. siječnjem godine za koju se donosi, Gradsko vijeće na prijedlog
Gradonačelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom financiranju u
skladu s posebnim zakonom.
Ako u tekućoj godini Gradsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o
privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog
financiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Gradsko vijeće.
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti
Gradonačelnika i njegove zamjenike:

- ako nakon raspuštanja Gradskog vijeća iz razloga navedenih u stavku 4. ovog članka
novoizabrano Gradsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana
konstituiranja,

- ako Gradsko vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog
gradonačelnika u roku propisanom člankom 69.a stavkom 4. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

�+� �$ X�
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odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada
Slavonskog Broda utvrđena Statutom.
��� -"�'$� A� &�&�!% -%  �'� -"�'�$ ?� $�!� (+�-�J
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 2/3
vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika Gradsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom svih članova Gradskog vijeća.

�+� �$ ��
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Upravni odjel za lokalnu samoupravu
5. Službeni glasnik
6. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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KLASA:021-01/18-01/6
UR.BR:2178/01-07-18-4
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Temeljem članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i
članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na
�� sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se

�����	
� &�'� !� -�(+�- �-"� �� �)�&�=+� &�����

�� &�(�)�# � ��&�F% !% �� C� � D�)� !% =)�!%$"� *��=+�'�&� ��  �-%+!� +�'� �!� �
� +�'� �!� ��� =)�!%$" ���!% % &�")�!�+�G "�=+�'�&�/

I.
Daje se suglasnost Trgovačkom društvu „Brod-plin" d.o.o. za dugoročno zaduženje

putem kredita Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 9.297.897,00 kuna uz valutnu klauzulu
EUR-a za financiranje projekta „Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II - projekt
zamjene dotrajalih toplovoda" odnosno rekonstrukciju sustava za distribuciju toplinske
energije Centralnog toplinskog sustava kotlovnice SlavonijaIiIIu Slavonskom Brodu.

Zamjenom toplovoda osigurati će se kvalitetnija i sigurnija opskrba toplinskom
energijom, a koja je do sada bila prekidana zbog puknuća dotrajalog toplovoda te će se
značajno smanjiti i transportni gubici u distribuciji toplinske energije.

Projekt „Toplovodi za naselja Slavonija Ii Slavonija II- projekt zamjene dotrajalih
toplovoda" Brod-plin d.o.o. planira financirati kombinirano kroz izvore sredstava putem EU
sustava bespovratnih potpora kroz ITU mehanizam te putem kredita. Potpora Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije planirana je u visini 6.441.943,54 kn i biti će
isplaćena sukladno uvjetima iz natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije.

���
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku

Grada Slavonskog Broda".
'»i**— —
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Ured za unutarnju reviziju
4. Službeni glasnik
5. Brod-plin d.o.o.
6. Dosje
7. Dokumentacija
8. Zapisnik
9. Pismohrana
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KLASA:UP/I-340-01/17-01/365
UR.BR:2178/01-07-18-12
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Temeljem članka 38. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 69/17), čl.8. Odluke o
koncesijama na području grada Slavonskog Broda ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 2/99, 5/99, 1/04, 16/04, 8/09) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada
Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na �� sjednici Gradskog vijeća Grada
Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donosi se

�����	
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Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje usluge prijevoza putnika u javnom
prometu na području grada Slavonskog Broda, broj objave: 2017/S 01K-0020108.

�+� �$ A�
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije bez odgode se objavljuje u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu. Novi postupak davanja
koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije
postane izvršna.

�+� �$ ?�
Sastavni dio ove Odluke je III. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda KLASA 340-01/17-01/64;
URBROJ: 2178/01-09-18-44 od 30. ožujka 2018. godine.

�+� �$ R�
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda".

���	��������
Zaključkom Gradonačelnika od 28. rujna 2017. godine dana je suglasnost za početak

provedbe postupka davanja koncesije za prijevoz putnika u javnom prometu na području
grada Slavonskog Broda i imenovano Stručno povjerenstvo za koncesiju.

Slijedom navedenog, u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2017/S 01K-
0020108 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za prijevoz putnika u javnom
prometu na području grada Slavonskog Broda.



Prema objavljenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesije pristigla su ponude
sljedećih ponuditelja: 1. Slavonija Bus d.o.o., Novi Grad 26/A, Novi Grad i 2. Terzić Bus,
autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod, vlasnik Juro Terzić, Lička 83, Slavonski Brod.
O analizi i pregledu pristiglih ponuda bili su sastavljeni Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
(KLASA:340-01/17-01/64;URBROJ:2178/01-09-17-21 od 13. studenog 2017. i KLASA:340-
01/17-01/64;URBROJ:2178/01-09-17-31 od 8. prosinca 2017.). Kriterij odabira najpovoljnijeg
ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda uz uvjet ispunjavanja i prihvaćanja svih
ostalih uvjeta iz dokumentacije i ugovora. U postupku analize i pregleda i ocjene ponuda,
Stručno povjerenstvo je utvrdilo da se ponuda ponuditelja Slavonija Bus d.o.o. odbija jer ista
ne sadrži sve potrebne tražene dokaze i dokumente te ponuditelj nije dokazao svoju stručnu
i tehničku sposobnost, a ujedno njegova ponuda sadrži odredbe koje Davatelj koncesije
smatra štetnim te se nude usluge i/ili radovi koji očito ne zadovoljavaju potrebe davatelja
koncesije u odnosu na predmet koncesije i/ili uvjete obavljanja djelatnosti koja je predmet
koncesije. Sukladno tome Davatelj koncesije donio je Odluku o odabiru KLASA:UP/I 363-
02/17-01/365 URBROJ:2178/01-07-17-7 od 18.12.2017. kojim se predmetna koncesija daje
ponuditelju Terzić bus, autoprijevoznički obrt, vlasnik Juro Terzić, Slavonski Brod.

Povodom žalbe Slavonija bus d.o.o., Novi Grad 26/a, Novi grad na predmetnu Odluku o
odabiru proveden je drugostupanjski postupak te doneseno [jesenje Državne komisije za
kontrolu postupaka javne nabave KLASA:UP/II-034-02/18-02/1 URBROJ:354-01/18-7 od
8.3.2018. kojim je poništena Odluka o odabiru te predmet vraćen Davatelju koncesije na
daljnje postupanje.

Drugostupanjsko tijelo je u obrazloženju svog rješenja navelo da su žalbeni navodi
osnovani s obzirom na tri od četiri razloga odbijanja ponude ponuditelja Slavonija Bus d.o.o,
Novi Grad te iz tih razloga nije bilo osnove odbiti ponudu tog ponuditelja, a isto se odnosi na
razloge: nedostavljanje potvrde HZMO o broju zaposlenih, neurednost ponude zbog
podataka iskazanih u Prilogu br.2. i Prilogu br.ll. nacrta ugovora o koncesiji te nevaljanost
potpisa odgovorne osobe ponuditelja. Drugostupanjsko tijelo dalje navodi ( str.4.) da je iz
navedenoga „ razvidno da žalitelj nije udovoljio traženju iz točke 7.3.2. dokumentacije za
nadmetanje prema kojem je trebalo za svako vozilo obvezno priložiti vjerodostojne
fotografije u boji. Stoga je davatelj koncesije iz toga razloga osnovano odbio ponudu žalitelja
te je žalbeni navod neosnovan.

Stručno povjerenstvo je, uzimajući u obzir obrazloženje drugostupanjskog tijela,
temeljem odredbe čl. 34.st.5. Zakona o koncesijama, od ponuditelja Terzić Bus,
autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod, vlasnik Juro Terzić, Zaključkom KLASA: 340-
01/17-01/64, UR.BROJ: 2178/01-09-18-40 od 22.3.2018. godine, zatražilo da u roku od 5
(pet) dana po primitku tog zaključka pisano pojasni i dopuni svoju ponudu na sljedeći način:
dopuni ponudu pojašnjenjem i dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih točkom 7.3.2.
Dokumentacije za nadmetanje za autobuse pod rednim brojevima 9. i 10. Izjave o tehničkoj
sposobnosti te dostavi odgovarajuće dokaze.

Ponuditelj Terzić Bus, autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod je po gore
navedenome Zaključku dostavio dana 30.3.2018. očitovanje u kojem u bitnom navodi da je
za autobuse pod rednim brojevima 9. i 10. Izjave o tehničkoj sposobnosti dostavio Potvrdu o
sukladnosti CE s ovjerenim prijevodom te EU Potvrdu o sukladnosti koje se izdaju za nova
vozila iz kojih je vidljivo da autobusi u potpunosti ispunjavaju uvjete za prometovanje u
zemljama članicama u kojim se vozi desnom stranom i u kojima se koriste metričke jedinice
na mjeraču brzine. Nadalje, za te autobuse se oslonio na sposobnost drugih subjekata te
dostavio ugovore o najmu, a čija će obveza biti preuzeta u svrhu izvršenja Okvirnog
upravnog Ugovora o koncesiji javne usluge prijevoza putnika. Smatra da samim time,
TERZIĆ BUS autoprijevoznički obrt po dobivanju ugovora o koncesiji preuzet će obvezu te će
se izvršiti registracija vozila i upis vozila u vozni park po Licenciji Zajednice za obavljanje
prijevoza putnika. Također, odabrani ponuditelj dostavio je Licenciju Zajednice za obavljanje
prijevoza putnika izdane od nadležnog ministarstva iz koje je vidljivo da raspolaže s 23
licencirana vozila. Zaključno, TERZIĆ BUS autoprijevoznički obrt smatra da ispunjava uvjete
iz članka 7.3.2. Dokumentacije za nadmetanje.



Dana 30.3.2018. godine, održana je 3. sjednica o pregledu i ocjeni ponuda o kojoj je
sastavljen III. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (KLASA:340-Ol/17-
01/64;URBROJ:2178/01-09-18-44 od 30. ožujka 2018. koji je sastavni dio ove Odluke, a u
istome su obrazloženi razlozi odbijanja ponude Slavonija Bus d.o.o i ponude Terzić Bus,
autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod. Naime, Stručno povjerenstvo je u
ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda, a sukladno mišljenje drugostupanjskog
tijela, utvrdilo da su sukladno odredbi čl. 34. st. 4. i 9. u svezi čl. 5. točka 23. Zakona o
koncesijama nedvojbeno ispunjeni uvjeti za odbijanje ponude Slavonija Bus d.o.o. kao
neuredne jer ista ne sadrži sve potrebne tražene dokaze i dokumente i nije u cijelosti
postupio po Zaključku o pojašnjenju i dopuni ponude pa ponuditelj nije dokazao svoju
tehničku sposobnost u odnosu na predmet koncesije i/ili uvjete obavljanja djelatnosti koja je
predmet koncesije. Stoga je ponuda tog ponuditelja odbijena Rješenjem KLASA:340-Ol/17-
01/64;URBROJ:2178/01-09-18-45 od 30. ožujka 2018.

Stručno povjerenstvo je nadalje utvrdilo da temeljem cjelokupnog ispitnog
postupka, dostavljene ponude i priložene dokumentacije i očitovanja ponuditelj Terzić Bus,
autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod nije dokazao svoju tehničku sposobnost za
obavljanje koncesije komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području
grada Slavonskog Broda jer za autobus pod rednim brojevima 9.-Heuliez Bus GX 137 ne
raspolaže važećom prometnom dozvolom i izvodom iz licencije, a za autobus pod rednim
brojem 10,-Iveco Irisbus Citelis Hybrid ne raspolaže izvodom iz licencije. Navodi ponuditelja
dani u očitovanju nisu osnovani jer je 7.3.2. Dokumentacije za nadmetanje izrijekom
propisano dostavljanje preslike prometnih dozvola, izvoda iz licencije za svako vozilo, dokaz o
vlasništvu ili pravu na uporabu vozila temeljem sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu ili o
drugom načinu raspolaganja za svako navedeno vozilo. Kako isto ponuditelj nije dostavio,
time nije po Zaključku dokazao svoju tehničku sposobnost za obavljanje predmeta koncesije.
Stoga je ponuda tog ponuditelja odbijena Rješenjem KLASA:340-01/17-
01/64;URBROJ:2178/01-09-18-45 od 30. ožujka 2018.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda prilaže se ovoj Odluci, a u njemu je detaljno
obrazložen postupak pregleda i ocjene ponude te razlozi na kojima se temelji ova Odluka.

Odredbom članka 38.st.l. Zakona o koncesijama propisano je da će Davatelj
koncesije poništiti postupak davanja koncesije u sljedećim slučajevima: 1. ako postanu
poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije,
dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno
drukčije dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja koncesije, ili 2. ako
nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili 3. ako nakon odbijanja ponuda
u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna uredna ponuda, ili 4. u ostalim
slučajevima određenim posebnim zakonima.

Odredbom članka 38. st. 2. Zakona o koncesijama propisano je da u slučaju
postojanja razloga navedenog u stavku 1. ovoga članka odluku o poništenju postupka
davanja koncesije donosi davatelj koncesije, a prema stavku 3. istog članka Odluku o
poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,
davatelj koncesije svakom ponuditelju dostavlja bez odgode osobnom dostavom.

Odredbom članka 38.st. 4. Zakona o koncesijama propisano je da se Odluka o
poništenju postupka davanja koncesije bez odgode objavljuje u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu, a stavkom 5. istog članka
propisano je da se novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o
poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su ponude obaju ponuditelja
neuredne te nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije nije preostala nijedna
uredna ponuda, a čime su ispunjene pretpostavke za primjenu odredbe čl.38.st.2. u svezi
čl.38.st.l.t.3. Zakona o koncesijama.

Stručno povjerenstvo za
koncesiju predložilo Gradonačelniku da temeljem odredbe članka 8. Odluke o koncesijama

Stoga je sukladno odredbi čl. 38. Zakona o koncesijama,



na području grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 2/99,
5/99, 1/04, 16/04, 8/09) predloži Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda donošenje
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Slavonskog Broda.

Zbog toga je riješeno kao u izreci.

����	 � ��	���E ������J
Ponuditelj koji je sudjelovao u ovom postupku može u roku od 10 dana od dana primitka
ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda izjaviti žalbu Državnoj
komisiji, koja se izjavljuje u pisanom obliku.
Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili
elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava
Države komisije i EOJN RH. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je
obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.

�)%&-!%& �$ �)�&-$!�( '�!%1�
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1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Ponuditelji- osobnom dostavom
4. Službeni glasnik
5. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
6. Upravni odjel za financije i računovodstvo-za objavu
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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•. * •-Stručno povjerenstvo za koncesiju

KLASA:340-01/17-01/64
•- •

v � :
’ V- •*. •..* * .• .*

*. : •

. URBROJ: 2178/01-09-18-44
Slavonski Brod, 30.3.2018.

i.•
••

Na temelju čianka 34. Zakona o koncesijama ( NN 69/17) Stručno povjerenstvo ža koncesiju u .
'postupku davanja koncesija za komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području' • "

grada - Šlavdnškog Broda, u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda sukladno Rješenju
• Državne komisije ža kontrolu .postupaka javne nabave ( dalje: DKOM) KLAŠA: UP/l'l-034-02/18-02/1,

URBROJ: 354-01/18-7 od'8.3.2018. Sastavlja
•• '

J

: :.•.
���� � 	 � �  � � � � �������� � �L���� �����	

• •-

. sastavljen u Gradskoj vijećnici Grada Slavonskog Broda;Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana-
30.3.2018. godine s početkom u 8:00 sati.. .* �

:
*.

*.

Podaci o Davatelju koncesije •• ••:••••
:

4<

Davatelj koncesije: GRAD SLAVONSKI BROD, MB 2546086, OlB 58007872Č49 ' \ •' •

� • _ .
Slavonski Brod, Vukovarska T . •

Ođg'oVorria osoba Davatelja koncesije:Mirko Duspara.dr.med
Predmet koncesije: Javna usluga-komunalna djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu ha'
području grada Slavonskog Broda • . . .

* • •

Broj koncesija :1 koncesija . •

•• :\

*.

•.
- Vrsta koncesije: koncesija za javne usluge procijenjene vrijednosti rrianje od 5.000.000,00 eura

( bez PDV) � kunskoj protuvrijednosti ( glava III. Zakona o koncesijama NN 69/17)=. - i

Precijenjena vrijednost koncesija: 22.365.000, 00 kn
Evidencijski broj koncesije: K1/2017

� J �
s

Datum ibroj objave iz Elektroničkog,oglasnika javne nabave Narodnih novina :
2017/S 01K-0020108I datum objave: 2.10.2017.

:

Podatak o objašnjenju natječajne dokumentacije: Objašnjenje natječajne dokumentacije KLASA:
340-01/17-01/64 URBROJ:2178/01-09-17-14 od 24.1,0.2017.
2.Objašnjenje natječajne dokumentacije KLASA:340-01/17-01/64
26.10.2017., datum objave: 27.10.2017.

.0i/i7-01/64 URBROJ:2178/01-09-17-17 od 27.10.2017., datum objave: 27.10.2017. '

datum objave .: 24.10.2017.,’
URBROJ: 2178/01-09-17-15 o d. V

i 3. Objašnjenje natječajne' dokumentacije KLASA: 340-
*•/.0

•• : ?

Datum ivrijeme javnog otvaranja ponuda: 7.11.2017 s početkom u 11:00 sati
. • , • , • • • • ,

Datum i vrijeme pregleda i ocjene ponuda: 13.11.2017. š početkom u 8:00 sati i završetkom'
, u

14:00 sati- Isjednica pregleda i ocjene ponuda ( I. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 340-
01/17-01/64 URBROJ: 2178/01-09-17-21 od 13.11.2017. ), 8.12.2017. s početkom u 8:00 sati i
završetkom u 15:00 sati- 2.sjednica pregleda i ocjene ponuda ( II. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
KLASA: 340-01/17-01/64 URBROJ: 2178/01-09-17-31 od 8.12.2017. ), 27.3.2018.-3.sjednica pregleda

.•

. - . 1 V\ . ••.•

••



•-
•;)

:
•!

•:: >:•.*.* ) i.•• •• ••*. ••:• ••
. r ocjene ponuda ( III: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 340-01/17-01/64 URBROJ:

2.17;8/01-09-18-44 od 27-3.2018.). ' •
::•• .

#

- % • • •. . *.. : * • ; .••

: *.•. .* :: .* •• •.
v.•

;
V•••

... Članovi Stručnog povjerenstva za koncesiju:
.Ks.enija Knežević, dipl.o.ecc.-pročelnica Upravnog odjela za financije,i računovodstvo Grada

. Slavonskog Broda,- .
'

* / • '
• ... / "

•• Val.^rija. IVIprinić —viša stručna.suradnica za javnu nabavu Upravnog odjela za financije i računovodstvo-5^̂ ’- '

. ' G.rgda Slavonskog Broda;. ’* ' " v _ _ * • '

•’ Damir Klajć,;.dipl.ing.-prbčelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje izaštitu okoliša
Grada Slavonskog Broda

• ’ * * • *. i . . .
* • * • . - � * • • . . • %

t . : •

, Stručno povjerenstvo utvrđuje da su svi članovi povjerenstva prisutni te su' ispunjeni uvjeti za.
' p.gče.tak postupka pregleda iocjene ponuda.

Stručno povjerenstvo čita rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave- ..
• KLASA:UP/l1-034-02/18-02/1 URBROJ:354-01/1.8-7 od 8.3.2018. te se konstatira daje istim poništena

Odluka o odabiru KLASA: 340-01/17-01/64 UR.BROJ: 2178/01-09-17-7 od 18.12.2017. te predmet ,

vraćen.Davatelju koncesije na daljnje postupanje. • ; •;

Drugostupanjsko tijelo je u obrazloženju svog rješenja navelo da su žalbeni navodi osnovani s
obzirom na tri od četiri razloga odbijanja ponude ponuditelja Slavonija Bus d.p.o, Novi Grad. (

. .OIB:8493T08.4664) te iz tih razloga nije bilo osnove odbiti ponudu tog ponuditelja, a isto -se odnosi na
razloge: n.e.dos.tavljanje potvrde HZMO o. broju zaposlenih, neurednost, ponude zbog podataka

. iskazanih u Prilogu br.2. i Prilogu br.11. nacrta ugovora o koncesiji te nevaljanost potpisa odgovorne
' • ..osobe' ponuditelja. Drugostupanjsko tijelo dalje navodi ( str.4.) da je iz navedenoga „ razvidno da- ..:; ,

žalitelj nije udovoljio traženju iz točke 7.3.2. dokumentacije za nadmetanje prema kojem je trebalo, za-, •

svako vozilo obvezno priložiti vjerodostojne . fotografije u boji. Stoga je davatelj koncesije iz toga - .,
razloga osnovano odbio ponudu,žalitelja te je žalbeni navod neosnovan. “

Stručnp povjerenstvo, utvrđuje da će se sukladno gore navedenome, u ovom ponovljenom
postupku pregled.a iocjene ponuda u svezi ponude Slavonija Bus dlo.o, Novi Grad smatrati:- ' . ' '

. ' 1. da je ponuditelj Slavonija Bus d.o.o, Novi Grad dostavljanjem Ispisa transakcije HZMO
osiguranici prijavljeni na registarski broj dokazao svoju stručnu sposobnost u smislu odredbe točke!
7.3.1. Dokumentacije za nadmetanje jer su navedeni izvatci u skladu sa člankom 159.stavkom 1.' •

'
•

Zakona o općem upravnom postupku { NN 47/09) ;
2. da se podaci iz dopuna ponuda obaju ponuditelja iskazani u Prilogu br.2. i Prilogu br.11.

nacrta ugovora o koncesiji neće uzeti kao relevantne činjenice u ovom ponovljenom postupku,
3. da je ponuditelj Slavonija Bus d.o.o, Novi Grad postupio po Zaključku 340-01/17-01/64 ,

. URBROJ: 2178/01-09-17-22 od 29.11.2017. te dokazao valjanost potpisa odgovorne osobe na
ponudbenom listu i ponudbenoj dokumentaciji

4. da ponuditelj Slavonija Bus d.o.o, Novi Grad nije udovoljio traženju iz. točke 7.3.2. -. ' '

dokumentacije za nadmetanje prema kojem je trebalo za svako vozilo obvezno priložiti vjerodostojne ..' •'

fotografije u boji te je iz toga razloga osnovano odbijena ponuda žalitelja.

.*i••.• •• * .*
••

••
••-
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Stručno povjerenstvo u ovom ponovnom postupku pregledu i ocjene ponuda utvrđuje da

ponuditelj Slavonija Bus d.o.o, Novi Grad nedvojbeno nije udovoljio traženju iz točke 7.3.2. '

dokumentacije za nadmetanje prema kojem je trebalo za svako vozilo' obvezno priložiti vjerodostojne,

fotografije u boji te je iz toga razloga osnovano odbijena ponuda žalitelja.

Drugostupanjsko tijelo je, vezano za ponudu odabranog ponuditelja, utvrdilo: „Uvidom u
odabranu ponudu, utvrđeno je da se na stranicama od 117/183 do 135/183 nalaze dokazi priloženi za
autobuse pod rednim brojevima 9.-Heuliez Bus GX 137, za koji je dostavljena EU potvrda o
sukladnosti i 10.-lv.eco Irisbus Citelis Hybrid, za koji je dostavljena prometna dozvola. Odabrani .

. ponuditelj nije se očitovao na predmetne žalbene navode, stoga se ne može otkloniti prigovor žalitelja
prema kojem odabrani ponuditelj nije. za' autobuse pod rednim brojevima 9. i 10. dostavio preslike
prometnih dozvola i izvode iz licencije, tražene točkom 7.3.2. dokumentacije za nadmetanje."

Stručno povjerenstvo konstatira da je, uzimajući u obzir obrazloženje drugostupanjskog tijela
temeljem odredbe čl. 34.st.5. Zakona o koncesijama ( NN 69/17), od ponuditelja . Terzić Bus,

i

2, .•. :.*• -• -• *•



*.

autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod, vlasnik Juro Terzić, Lička 83, Slavonski Brod ( OIB:
09844997606 ) Zaključkom KLASA: 340-01/17-Č1/64 UR.B.ROJ: .21.78/01-09-18-40 od 22,3,-2018:

; žatraženoda u roku od 5 ( pet) dana'po primitku ovog zaključka pisano pojasni i dopuni svoju ponudu
ga sljedeći način : dopuni ponudu pojašnjenjem i dokazima o ispunjavanju Uvjeta propisanih toškoni; ; • .

V --. • 7:3V^ .Dbkum;enfa'ćije- ža. nadmetanje za autobuse pod rednim brojevima.9. i 10. Izjave o tehničkoj'; ..
' 7.. .špdsbbnosti' tfe dostavi odgovarajuće dokaze. Ukoliko ponuditelj ne postupi po točki l.oVog žaklj.učka> •• • - .

'postupit čfe se prema odredbi čl. 3’4.st.9. Zakona o koncesijama-.v *• - - •

Štručrijo povjerenstvo je nadalje utvrdilo da je odredbom točke 13. Dokumentacija
nadmetanje' određeno da je rok valjanosti, ponuda 60 daha od dana otvaranja ponuda. Otvaranje-
ponuda izvršeno je 7.11.2017. godine te je utvrđeno da je rok važenja ponude istekao dana 5:1.2018.

- Kako je za potrebe daljnjeg postupka neophodno važenje ponude, a uzimajući mogućnost pdriovnog
žalbenog postupka, odlučeno donijeti Zaključak KLASA:. 340-01/17-01/64 UR.BROJ: 2178/01-09-18-

’ 41 od 23.3:2018. kojim je pozvan ponuditelj Terzić bus autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slav.Brod da u
roku od 5 ( pet) dana po primitku zaključka pisanim putem produži rok valjanosti Svoje ponude za
nbređnih 210 dana tekućih od dana 5.1.2018.pa nadalje te dostavi produljenje jamstva za ozbiljnost
ponude u Skladu š produženjem roka valjanosti Svoje ponuđe na način da. trajanje jamstva ne smije .

• biti kraće od roka valjanosti ponude.

••

-•.•
:

i � �

: •�: ••:*• : �: .*

Ponuditelj je podneskom bd 27.3.2018: dostavio izjavu kojom, produljuje rok važenja .svoje
ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude za narednih 210 dana tekućih od dana.5.1.2018.pa nadalje.

• * . «* * • � "• �

Ponuditelj Terzić Bus, autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod je po gore navedenome
Zaključku dostavio dana 30.3.2018. očitovanje u kojem u bitnom' navodi daje za autobuse pod rednim
brojevima- 9, i 10. Izjave o tehničkoj sposobnosti dostavio Potvrdu o sukladnosti ĆE s ovjerenim,

•‘prijevodom te EU Potvrdu o sukladnosti koje Se izdaju za nova vozila iz kojih je vidljivo: da autobusi U
potpunosti ispunjavaju uvjete za prometovanje u zemljama članicama u kojim se vozi desnom stranom '.

V .. i u kojima se koriste metričke jedinice na mjeraču brzine! Nadalje, za te autobuse se oslonio' na.
sposobnost drugih subjekata te dostavio ugovore o najmu, te’ čija će obveza biti preuzeta u. svrhu
izvršenja Okvirnog upravnog Ugovora o koncesiji javne usluge prijevoza putnik. .Smatra' da samim
time, TERZIĆ BUS autoprijevoznički obrt po dobivanju ugovora o koncesiji preuzet će obvezu te će se
izvršiti registracija Vozila - i upis vozila u vozni park po Licenciji Zajednice za obvaljanje prijevoza
putnika. Također, odabrani ponuditelj dostavio je Licenciju Zajednice za obavljanje prijevoza putnika
izdane od nadležnog -rhihisfarstva iz koje je vidljivo da raspolaže š 23 licencirana vozila. Zaključno,
fERZIĆ BUS autoprijevoznički obrt smatra da ispunjava uvjete iz članka 7.3.2. Dokumentacije za
nadmetanje. ’ ’

Stručno povjerenstvo utvrđuje da je temeljem; cjelokupnog ispitndg postupka,' dostavljeno' ' •

ponude i priložene dokumentacije i očitovanja ponuditelj Terzić Bus, autoprijevoznički obrt, Lička 83, •

: Slavonski Brod nije neprijeporno dokazao svoju tehničku sposobnost z'a: obavljanje koncesije
kćrhunalne djelatnosti- prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Slavonskog Broda; a što
će se obrazložiti dalje u ovom zapisniku. .

. • •:
• i- •

.*

• V

:• .

*.

*.

:

Stručno povjerenstvo daje prikaz ostalih utvrđenih činjenica kako slijedi :

U roku za dostavu ponuda zaprimljene su ukupno 2 ( dvije ) ponude od čega je u roku zaprimljeno 2 (
•dvije) ponude:

:

.*;*..*
;

t • : :

Nakori roka ž'a "podnošenje ponuda nije pristigla niti jedna ( 0) ponuda.' •• . •-
;

i:• : :
•/.•

••
:

• - Podaci o ponuditeljima koji su pravovremeno podnijeli ponude prema redoslijedu zaprimanja ponuda š
podacima iz Upisnika o zaprimanju ponuda prema Zapisniku o javnom otvaranju ponuda KLASA: 340-

. .01/17-01/64 URBROJ: -2178/61-09-17-20 od 7.11.2017. su ••:

• • •3--- * - •••' ~• •v. • • — ./ --'T •«r.•—••• • • • .- • •••
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� e# «FSKKSto fcfcaa ili?.-';vi!
NEMA (P) ....

• • •.' v.r -:: ..310,0,00fg.QAn,-DA NE.:NE• Slavonija..Bus d.o.o.,Novi Grad
•26/A-;Novi Grad • - * «v:• .. *’* *:• .

• ’OIB: 84931084664- -
PA ... .> � 9 £ .•••.? • i*• -ž *::•: } V,

••JSV? .:> ? %• - •-*.••

NEMA ( 0) • • • 23.365,.OOkn{Terzić Buš, autoprijevoznički- '
' obrt, Lička 83, Slavonski Brod,
vlasnik Juro Terzić, Lička 83,
Slavonski Brod,. OIB:*
09844997606

2 •• ;NE-/ DA. : NE-'• DA •: .
• k -:

i
• ••:••:

;
:

:

Stručno povjerenstvo određuje da će se pristupiti ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda za kon.cesiju.
sukladno dokumentaciji za nadmetanje. ’ ’’ '

. v
'v /

'- ' • ; ;• r .
"

Stručno povjerenstvo pristupa pregledu i ocjeni ponuda.
... .

4
. • •• * ' *.. ’ * * ’ 5 • • * « * • • •• • +“ • .* i • • ’*• *• • •

Pristupa. se pregledu priloženih jamstava za ozbiljnost ponude te se daje analitički prikaz tnaž.enih- ii ...

dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponuda kako slijedi:
• • • .

;

.• ..* •.
:

i

: *. .• • .•• ••
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• DA *• Splemniziraha bjanko zadužnica '
na iznos do .10.000,00 kn'-. . ”

potvrđena,od javnog bilježnika .
Robert-Anton Čečatka iz *

Slavonskog Broda, Trg pobjede 19
pod brojem:OV-10041/17 dana
30.10.2017.

*.Slavonija Bus d.o.o.,Novi
Grad 26/A,NoviGrad
OIB:84.931,0.8.4664 ... ..

Solemriizirana.bjanko
zadužnica na iznos od
10.000,00 kn. ..

DA * *• •• • NEMA ••
I .* .••• ! ••

*
#*.

, V
:

••. .*

S.olemnizirana bjanko zadužnica
na iznos do 10.000,00 kn
potvrđena od javnog bilježnika
Robert-Anton Čečatka iz
Slavonskog Broda,Trg pobjede 19
pod brojem:OV-9869/17.dana
25.10.2017. ‘

NEMADASolemnizirana bjanko
zadužnica na iznos od
10.000,00 kn.

Terzić Bus,*.
autoprijevoznički obrt,
Lička 83, Slavonski Brod,
vlasnik Juro Terzić, Lička
83, SlavonskiBrod,.OIB:
09.844997606

DAI

••

Pristupa se pregledu ponude i utvrđivanju valjanosti ponuda, postojanja osnova za isključenje i.
m 4 4 5 4 : 5 / 5 54

sposobnosti ponuditelja prema Dokumentaciji za nadmetanje. . •

Analitički prikaz traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja i ocjena sposobnosti:
•• • .*

5E v.vrmm1
Terzić Bus, autoprijevoznički obrt, Lička 83,’
Slavonski Brod, vlasnik Juro Terzić, Lička 83,
Slavonski Brod,. OIB: 09844997606

Ponudilelji:- Slavonija Bus d.o.o., Novi Grad 26/A, Novi Grad
OIB:84931084664 •.
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1.Je li gospodarski subjekt koji ima
poslovni oaslan u Republici.Hrvatskoj,ili
osoba koja je član upravnog, upravljačkog
ili nadzornog tijela i.li ima ovlasti

’ zastupanja, donošenja odluka ili nadzora • \

(oga gospodarskog subjekta i. koja je ..
državljanin' Republike • Hrvatske,
pravomoćnom presudom .ps.uđena za
djela navedena u. čl. 24.st.1.t.1.a,b,cld,e i
2�� XY<>�T

' - r ••

2. Je li. gospodarski subjekt koji nema ;
poslovni nastan u Repu.blici Hrvatskoj ili
osoba koja je član upravnog,.upravljačkog
ili ‘nadzornog tijela * ili ‘ ima' 'ovlasti
zastupanja, donošenja.odluka .ili nadzora
loga gospodarskog subjekta i koja nije
državljanin .. Republike
pravomoćnom presudom osuđena za
kaznena djela iz.točke1. podto.čaka od a)
do 0 iz prethodne točke'iza odgovarajuća
kaznena djela koja, prema nacionalnim
propisima države poslovnog n’astana
gospodarskog subjekta, odnosno države
čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju
razloge za isključenje iz članka 57. stavka
1. točaka od (a) do (f) Direktive
.20.14/24/EU ?>; '• • . ' •

’ * I’. .« t . •

. Za potrebe utvrđivanja, okolnosti iz o.ve
to.čke gospodarski subjekt dužan je. u
ponudi dostavili izjavu koju.daje osoba
po. zakonu o.vlaštejia. za zastupanje
gospodarskog subjekta. Izjava ne smije
biti.starija od tri mjes.eca računajući od
dana početka, postupka davanja
koncesije, odnosno drugi odgovarajući
dokaz.
Obrazac izjave (PRILOG lit) čini sastavni
dio Dokumentacije za nadmetanje.

.» * «
•.• :- •*. s- : -*V

•.*. .
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•• • ••i
\

? •.* -• :
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V

: .• *.
••

?

* : i
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•• V - *.•.* . i

I
•• • •1 •• »

Odgovor:NE* . . .
Dokaz:Izjava direktora FranjeMaliješevića,Novi Grad
26/a, Novi Grad kao osobe ovlaštene po zakonu za
zastupanje Slavonija bus d.o.o ( OIB:84931084664),
Novi Grad 26/a,Novi Grad od 31.10.2017.

Odgovor.NE * * . ' •* ’
••

*

Dokaz:Izjava Jure Terzić,Lička 83,SlavonskiBrod
kao osobe ovlaštene po zak.onu za zastupanje BTerzić
Bus, autoprijevoznički.obh", Lička 83,SlavonskiBrod,
vlasnik Juro Terzić (0|B:09844997606).Lička'83, .
Slavonski Brod od 2.11.2017., . '.

Hrvatske ..

-.*

:i

i

i• •:
••

h. T •-*.- : ••k :» ••

r r

••

:

*.

Je li'gospodarski subjekt u postupku
likvidacije, odnosno obustavio.svoje • •

poslovne aktivnosti?. ' • *

• • •• • *
^

, •

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove • * •

točke, gospodarski subjekt dužan je u
.ponudi’ dostavili : 1.. izvod iz sudskog,
obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra
države sjedišta gospodarskog subjekta
koji ne smije biti stariji od tri mjes.eca
računajući, od dana početka postupka
davanja koncesije * ; 2. važeći
jednakovrijedni dokument koji je izdalo Odgovor:NE
nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi Dokazilzvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u
sjedišta gospodarskog subjekta, ako se Slavonskom Brodu, Stalne službe u Slavonskom Brodu
ne izdaje’ izvod ili izvod ne sadrži sve za Slavonija bus d.o.o ( MBS: 050012972,
podatke potrebne za utvrđivanje tih OIB:84931084664), Novi Grad 26/a, Novi Grad od
okolnosti ili 3. izjavu pod prisegom ili 9.10.2017.
odgovarajuću izjavu osobe koja je po
zakonu . ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta ispred nadležne
sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela . . '

u.državi sjedišta gospodarskog subjekta ili • .
izjavu/ s ’ ovjerenim ' potpisom kod
bilježnika, koje ne smiju bili starije od tri
mjeseca računajući od dana početka
postupka davanja koncesije, ako se u ••

državi sjedišta gospodarskog subjekta ne
izdaje izvod ili dokument iz prethodne
točke ili oni ne sadrže sve podatke
potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

:
: r •

••
r -V• :

*.
•

••i.* .
:*•i �

.•
i

•.

Odgovor:NE
Dokaz:Izvadak iz obrtnog registra KLASA:340-05/17-
22/31 URBROJ:2178-01-01-02/ 05-17-2 izdanod -
sirane Ureda državne uprave uBrodsko-posavskoj
županiji, Službe za gospodarstvo iimovinsko-pravne
poslove,Slavonski Brod od 24.10.2017. ža „Terzić
Bus, auloprijevozničkiobrt",Lička 83,SlavonskiBrod;
vlasnik Juro Terzić ( OIB:09844997606),Učka 83, . .
Slavonski Brod

Je li gospodarski subjekt ispunio sve
svoje.obveze plaćanja dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu
prema posebnom zakonu plaćanje tih
obveza nije dopušteno ili je .odobrena
odgoda plaćanja ?

Odgovor:DA
Dokaz:Potvrda Porezne uprave KLASA:034-04/2017-

001/01221 UR.BROJ: 513-007-12-0.1-2017-01 od
17.10.2017.

Odgovor:DA
Dokaz: Potvrda Porezne uprave KLASA: 034-04/2017-
. 001/01125 UR.BROJ: 513-007-12-01-2017-01 od

10.10.2017.

6
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B) OSTALE OSNOVE ZA
ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG
SUBJEKTA IZ ČLANKA 25. ZK 69/17 (
TOČKA 6.DOKUMENTAĆIJE ZA
NADMETANJE): : . . . .
Je Ii nad gospodarskim subjektom otvoren
stečajni postupak, da (injime upravlja

. osoba postavljena od strane nadležnog
.suda, je li’u nagodbi s vjerovnicima ili se
nalazi u sličnom postupku prema : •

• propisima države poslovnog"nastana
gospodarskog subjekta ili je dana'
pregleda jocjene ponuda utvrđeno
postojanje ostalih osnove za isključenje iz
ČI.25. ZK 69/17?

Odgovor:NE

Dokaz:
-Izvadak iz; sudskog' registra' Trgovačkog suda ii
Slavonskom Brodu, Stalne službe u Slavonskom Brodu
za Slavonija bus d.o.o' ( 'MBS: 050012972,
018:84931084664), Novi Grad 26/a, Novi Grad gc
9.10.2017. i Izjava direktora Franje Maliješevića, Novi
Grad 26/a, Novi Grad kao osobe ovlaštene po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta o nepostojanju
ostalih razloga za isključenje

Odgovor NE
• • #

Dokaz: . . . •• * *; • - --Izvadak iz obrtnog re'gistr'a KLASA:340-05/17-22/31 :
' URBROJ: 2178-01-01-02/ 05-17-2 izđarV od strane ’

Ureda državne' uprave u Brodsko-pošavskoj županiji,
Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove,
Slavonski Brod od 24.10; 2017. za - -„“Terzić- Bus; • •

. auloprijevožnički obrt“, Lička 83, Slavonski Brod,
vlasnik Juro Terzić ( OIB: 09844997606). Lička 83, •

Slavonski Brod

Ocjena postojanja razloga Isključenja
ponuditeljaiobrazloženje razloga
isključenja do dana pregleda iocjene
ponuda';-

Ne postoje obvezniiostali razlozi isključenja
ponuditelja

' ZADOVOLJAVA * >

Ne postoje obvezni’iostali razlozi isključenja
ponuditelja1--—ZADOVOLJAVA -

u- * :
C) UVJETI SPOSOBNOSTI
PONUDITELJA- -

9

I.Pravnaiposlovna sposobnost

Je (i ponuditelj, odnosno
zajednica ponuditelja, svojoj
ponudi priložio dokumente kojima
dokazuje svoju pravnu iposlovnu
sposobnost ? Ponuditelj m'or'a ’;

dokazali upis u sudski,- -obrtni,
strukovni ili. drugi odgovarajući
registar • : države sjedišta • •

gospodarskogsubjekta. •: • . .
Upis u- ' registar dokazuje :'se‘ • .*
Ddgovarajućim izvodom, a ako še
3ni ne...izdaju u državi sjedišta
jos'po'darskog * • subjekta, • •

los'podarski subjekt može dostavili
žjavu ‘ š o'vjeroriv potpisa kod
ladležnpg 'tijela.Izvod ili izjava ' ne’:
mije bili starija od tri mjeseca
sčunajući od dana početka
oslupka davanja koncesije.U
učaju zajednice ponuditelja, svi
anovr zajednice obvezni su
Djedfriačno dokazali svoju
losobnost. ••

:• *• • - Odgovor.DA .
Dokaz:Izvadak iz obrtnog registra KLASA:34

*

0-05/17-
22/31 URBROJ:2178-01-01-02/ 05-17-2 izdan od
strane Ureda državne uprave uBrodsko-posavskpj
županiji, Službe za gospodarstvoiimovinsko-pravne
poslove,Slavonski Brodod 24.10. 20.17. za „Teizić
Bus, auloprijevožnički obrl“, Lička 83,Slavonski Brod,
vlasnik Juro Terzić ( OIB:09844997606), Lička 83,
Slavonski.Brod ' .

Odgovor:DA
Dokaz:Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog

suda u Slavonskom Brodu,Stalne službe u
. ’ .* Slavonskom Brodu ža Slavonija bus d.o.o (MBS:

'050012972,' OIB:84931084664), Novi Grad 26/a,
*! * . * . Novi Gradod 9.10.2017.

)�
: .

.

li gospodarski subjekt u ponudi
stavio važeću licencu za obavljanje
latnosli javnogcestovnog prijevoza
Inika u skladu sa člankom 14.Zakona o
evđzu u cestovnom prometu(„Narodne
rine“ broj 82/13)iPravilnikomo
ncijamau djelatnosti cestovnog
mela („Narodnenbvihe“ broj 25/14) ?
)' gospodarski subjekt u državi
jova' sjedišta ne mora posjedovali
2đeno .ovlaštenje kako' bi mogao
šili ugovor ili dio ugovora, dostavlja
/u da ža izvršenje ugovora koji je
fmet koncesije u državi njegova
ista ne’ mora posjedovati određeno ’

šferij'e; . . : . •, .
liko., ponudu podnosi zajednica
idilelja, traženi dokaz poslovne
;obnosli dostavlja član/člariovi
inice ponuditelja koji će izvršavali I.
relan ' dio predmeta koncesije ža
je polreb'nb ovlaštenje, a što će
le’lj utvrditi uvidom u podatke.

Odgovor: DA
Dokazi:

Licencija za međunarodni prijevoz putnika autobusima
(ao javnu uslugu UP/1-340-02/13-16/584 od
03.07.2013., izdanu od strane Ministarstva ponfiorslva,
prometa iinfrastrukture RH za Juro Terzić , Lička 83,
SlavonskiBrod, rok važenja:03.07.2013.-03.07.2023.

Odgovor: DA
Dokazi:

- Licencija za međunarodni prijevoz putnika autobusima
kao javnu uslugu UP/l-340-02/13-16/260 od •

26.05.201.3., izdanu od strane Ministarstva pomorstva,
prometa i infrastrukture RH za SLAVONIJA BUS d.o.o.,
Novi Grad 26/a, 35213 Oprisavci,’ rok važenja:

• 01.07.2013.-01.07.2023. \ : ;

��

�� *

7• -•



ll.Za financijsku sposobnost: • :~ �� �.�
� *. • ./ .

• Je lippn.udilelj doslavio dokaz o - ..
•solventnosti (BON-2/SOL:2) ilidrugi
dokazkoji izdaje bankarska ili druga'

financijskainstitucija za računponuditelja,
a kojim ponuditelj dokazuje svoju *• '

soly.enlnp.slito.na način da ppnudilelj.ne
.sjmije bili ubjpkadj*računa duže od 5 dana
uzastopce u proteklih šest mjeseci ? .

•• .
• • • Odgovor: DA * * • *

Dokaz:Izvješće o solventnosti na dan 25.10.2017.
izdanoodAddiko Bank d.diod26.10.2017.za poslovni

subjekt: **

SLAVONIJA BUS d.o.'o.,Novi Grad 26/a, 35213
. ' Oprisavci /* * • ' • •

«• :*.• Odgovor: DA’-'
Dokaz:Podaci o.solventnosti na dan 16.10.201.7. . I •

izdani odPrivredri'e banke Zagreb d.d.o.di7.1*0.2017. ' - *
! za poslovni subjekt: ‘ :• ’*• •

' Terzić.Bus, autoprijevoznički obrt", Lička 83,Slavonski- •
• .

Brod- . • ’* * *

vi-. *.
•v :

: •-.

•. •

Odgovor: DA * * -
Dokaz:Potvrda Upravnog odjela za financije i .

računovodstvo Grada Slavonskog Broda KLASA:401-
02/17-01/307 2.178/01-08-17-15 od 25.10.2017.

Odgovor: DA
Dokaz:Potvrda Upravnog odjela za financije.i

računovodstvo Grada Slavonskog Broda KLASA:401-
02/17-01/319 URBROJ:2178/01-08-17-7 od

27.10.2017

Je liponuditelj dostavio potvrdu Upravnog
odjela računovodstvoi financije Grada
Slavonskog Broda da nema nepodmirenih
obveza (dugovanja) prema Gradu
Slavonskom Brodu koja nije starija o.d30
dana računajućiod dana početka
postupka davanjakoncesije ?•

III.Za tehničku i stručnu sposobnost: :•

•• .

Je li gospodarski subjekt dokazao da ima
na raspolaganju najmanje 19 (
devetnaest) vozača koji ispunjavaju
uvjete za obavljanje prijevoza putnika i
mogu upravljati vozilom, a u cilju da se
dokaže da će biti u mogućnosti obavljati
predmet koncesije 7

Traženo, se dokazuje popunjenom
Izjavom gospodarskog subjekta ( Izjava o
popisu- djelalnika-Prilog IV) koja mora
sadržavali popis vozača ipreslike njihovih
vozačkih dozvola kao dokaz njihove
.stručne ospospbljenpsti te potvrdu'HZMO
o broju zaposlenih.
U slučaju zajednice ponuditelja tehnička i
stručna sposobnost se može dpkazivati
zajednički. ;

• •• -. -
Odgovor:DAOdgovor :DA

Dokazi: .... . *

-Izjava o popisu djelatnika dana od strane osobe
ovlaštene za zastupanje „Terzić Bus, auloprije.vpznički
obrt ", Lička 83,Slavonski Brod od 2.1.1.2017.s
priloženim preslikama vozačkih dozvola zap'oslenika-
vozača ,potvrdom HZMO o osiguranicima kod• - '• *.
poslodavca iizlistima izslužbene evidencije HZMO o
osiguranicima kod poslodavca. * *; ••’ ? .

Dokazi:
- Izjava o popisu djelatnika dana od strane osobe
ovlaštene za zastupanje SLAVONIJA BUS d.o.o.,.Novi
Grad 26/a od 31.10.2017.s-priloženim preslikama * .
v.ozačkih dozvola zaposlenika-vozača i izlistima iz
evidencije HZMO o osiguranicima kod poslodavca koji
se smatraju potvrdom HZMO o broju zaposlenih.

Je li gospodarski subjekt dokazao da ima
na raspolaganju’najmanje 10 ( deset )
registriranih motornih vozila - autobusa s
najmanje 12 ili više sjedala namijenjenih
gradskom prijevozu putnika ( niskopođni
autobusi ) , pri čemu:
- 1 ( jedan) od autobusa je niži od 3 m ;
- vozila koja pripadaju M2 iM3 kategoriji
prema klasifikaciji Pravilnika o tehničkim
uvjetima vozila u prometu na cestama (
NN 85/16) pripadaju razredima Razred
I,Razred IIiRazred A;
- vozila nisu starija od 15 ( petnaest)
godina;
- dopuštene kategorije vozila po linijama
su u skladu s točkom 7.3.2.
Dokumentacije za nadmetanje ?

. Traženo se dokazuje Izjavom
gospodarskog subjekta iz koje je razvidno
kojim prijevoznim kapacitetima raspolaže
u svrhu obavljanja usluge prijevoza za
koju podnosi ponudu (Prilog V). Izjava
mora biti potpisana od strane osobe
ovlaštene za zastupanje ponuditelja i
ovjerena pečatom te najmanje sadržavati
: popis vozila s traženim podacima,
preslike prometnih dozvola, izvode iz
licencije za svako vozilo, dokaz o
vlasništvu ili pravu na uporabu vozila
temeljem sklopljenog ugovora o zakupu ili
leasingu ili o drugom načinu raspolaganja
za svako navedeno vozilo, podatak o
starosti i visini vozila, broj sjedala u vozilu
te fotografiju svakog vozila.

Odgovor :NE

Dokazi:
Ponuditeljje dostavio Izjavu o tehničkoj sposobnosti (
Prilog V) dana od strane osobe ovlaštene za
zastupanje SLAVONIJA BUS d.o.o.,Novi Grad 26/a od
31.10.2017. s priloženim izjavama o davanju na
raspolaganje autobusa, preslikama prometnih dozvola,
ugovorima o financijskom leasingu, licencijama za
međunarodni prijevoz putnika autobusima kao javnu
uslugui fotografijama vozila.

Ponuditelj nije dostavio tražene sve
fotografije svih vozila snimljene u unutrašnjosti istih,
odnosno dostavio je fotografije za .6 od 10 ponuđenih
vozila, s time da jedno vozilo koje je dodatno
fotografirano nije bilo uvedeno u ponudi ponuditelja, a
radi se o vozilu registarskih oznaka: SB 7770 NG, tako
da je u dopuni ponude dostavljena' tražena
fotodokumentacija ukupno 5 od 10 vozila koja su u
ponudi ponuditelja.
evidentno je kako ponuditelj Slavonijabus nije dostavio
upotpunjenu ponudu kako mu je naloženo Zaključkom
340-01/17-01/64 URBROJ: 2178/01-09-17-22 od

* 29.11.2017., a koju je na traženje davatelja koncesije
bio dužan priložiti tako da ponuditelj nije u potpunosti
dokazao svoju tehničku sposobnost za obavljanje
djelatnosti koja je predmetom koncesije.

Odgovor:NE • •

Dokazi:
- Ponuditelj je dostavio Izjavu o tehničkoj sposobnosti (
Prilog V) dana od strane psobe ovlaštene za
zastupanje „Terzić Bus, auloprijevoznički obrt ", Lička
83,Slavonski Brod od 2.11.201.7.s priloženim
preslikama prometnih dozvola, ugovora o financijskom
leasingu, ugovorima o najmu, licencijama za
međunarodni prijevoz putnika autobusima kao javnu
uslugu , izlistom pregleda voznog parka po licenciji, "
potvrdama o sukladnostii fotografijama vozila.u boji, no i

ne za sva vozila navedena u ponudi, a s obzirom da za •

autobuse pod rednim brojevima 9.i 10. Izjave o
tehničkoj sposobnosti nisu dostavljene preslike
prometnih dozvola i izvodi iz licencije traženi točkom
7.3.2.Dokumentacije za nadmetanje. '

- Očitovanje Terzić bus 340-01/17-01/64 URBROJ:
2178/01-15-18-43 u kojem se navodi da ponuditelj za
autobuse pod rednim brojevima 9.i10. Izjave ne
raspolaže prometnim dozvolama i licencijama

Temeljem gore navedenog

8�•r. • •••• • • *.



�% +� (�-=�&�)-$� -�.!%$" &�-"�'�� ��!�'� ��
a

$�!�� -% �.'%��!% =)�G'�"�+� =)�'�&�+� 4

�!%)% �#�'� !� � ��0"�"%� �$�+�0� &%C� �)� % 4 4

�<+� $�!% 1% .�"� &%C� �)� % �$"��� �)�&� �
� =�-%. �� �

:
=)�=�-��� � � "%�K �.'%��!% 9

=�-"�= � �'�&�"� � =�'%1�'�"� .)�! '���+� �
$�!� $�)�-"%J�+"%) �"�' � (�)�'� � =)��%"�
=�� ��()�& !� � C)�-")�$"�)% �� �=-$).� � �
"%0$�G "%)%" �G '���+�  � =�&)�#!� ()�&� ���!�'� � =)�G'�1� !� =)�'%&.% �!%)��#�'� !� � ��0"�"%
+�'� -$�( �)�&� ()�&� "% -% �.'%��!% �$�+�0� "% =�-"�= �( =�'%1�'� !� '���+� $�!� $�)�-"%
&� 1% -'� '���+�  ���!% !% � !�' �� �+"%) �"�' � (�)�'� � =)��%"� &� � �& -")� % �-�.%
=)�!%'��� $�)�-"�+� =)�)�& � =+� $�� �'+�0"% % �� ��-"�=� !% �	�����	 �� &�����K ��'�
=�(� -$� (�)�'� � )�$�  �� �#% �! � �)�& AX<� �& ?>�>@�A@>��
��!�'� �& &� � -"�=� !� )�� - �(� �(�'�)�
� $� D%-�!�K � -�$+�& � &� ���D� � �'!%"���
$�!% 1% �&)%&�"� �)�& =�-%. �� �$"���2
�)�+�( ��� M ^

••

• *• < • ••

�&(�'�)J �	
��$��J

�&(�'�)J �	�
��$��J

���!�'� � =)�G'�1� !� =)�'%&.% �!%)� �#�'� !� � ��0"�"%
�$�+�0� "% =�-"�= �( =�'%1�'� !� '���+� $�!� $�)�-"%
�+"%) �"�' � (�)�'� � =)��%"� &� � �& -")� % �-�.%
�'+�0"% % �� ��-"�=� !% *�%)��1 ��-K ��"�=)�!%'�� �#$�
�.)" /K ��#$� B?K +�'� -$� �)�& �& A�>>�A@>��

i. •

��&�D� � &�!%+� �(�'�)� koji.se
�-"�=� =�&�(�'�)�"%+!�J

i ••
5 � %�� =�&�(�'�)�+%+!� �• .*

� %�� =�&�(�'�)�+%+!�� U � H 4

: ’
•• .

��	�� �������

�&(�'�)� �	
��$��J ��!�'� � =)�G'�1� !� �'!%"� �� &�$��% "�D�!% ��
 �&�%"� !% � =�-"�=$� &�&!%+% $� D%-�!% &� � �&
-")� % �-�.% �'+�0"% % �� ��-"�=� !% *�%)��1 ��-K
��"�=)�!%'�� �#$� �.)" /K ��#$� B?K +�'� -$� �)�& �&

A�>>�A@>� �
]

�&(�'�)J �	
��$��J ��!�'� � =)�G'�1� !� �'!%"� �� &�$��% "�D�!% ��
 �&�%"� !% � =�-"�=$� &�&!%+% $� D%-�!% &� � �&
-")� % �-�.% �'+�0"% % �� ��-"�=� !% �	�����	

�� &�����K ���� �)�& A]X<� �& ?>�>@�A@>��

�% +� =� �&�"%+! &�-"�'�� =�"=�-� � ��!�'� �
=)�G'�1� !� �'!%"� �� &�$��% "�D�!% �� �
 �&�%"� !% � =�-"�=$� &�&!%+% $� D%-�!%
2 �)�+�( �� ��$��% "�D�!% ��  �&�%"� !%M
?

�% +�=� �&�"%+! &�-"�'�� =�"=�-� % �
�'!%)% % =)�!%&+�(% '�� �G )%&�'� �� -'%
+� �!% 2 �)�+�(��M5^ 5

�

] � � �&(�'�)J �	
��$��J ��"=�-� � � �'!%)% � =)�!%&+��� '=� �G )%&�'� �� B

+� �!� �& -�)� % �-�.% �'+�0"% % �� ��-"�=� !%
�	�����	 �� &�����K ��'� �)�& AX<�

�&(�'�)J �	 4 � 4 ' 54� � �
��$��J ��"=�-� � � �'!%)% � =)�!%&+��� '�� �G )%&�'� �� B
+� �!� �& -")� % �-�.% �'+�0"% % �� ��-"�=� !% *�%)��1
��-K ��"�=)�!%'�� �#$� �.)" /K ��#$� B?K +�'� -$� �)�&

. •.

. •••;

: •

4 4 �&(�'�)J �	 � ��
��$��J ��!�'� � &�-"�'� !��-+'�H�H� �)%& �H��')0% !%

�(1'�H)� &� � �& -�)� % �-�.% �'+�0"% % �� ��-"�=� !%
*�%)��1 ��-K ��"�=)�!%'�� �#$� �.)" IK ��#$� HB?� +�'� -$�

�)�& �& A�>>�A@>��

4 �&(�'�)J �	
��$��J ��!�'� � &�-"�'� !��-"'� �� �)%& � ��')0% !%

�(�'�)� &� � �& -�)� % �-�.% �'+�0"% % F� ��-"�=� !%
�	�����	 �� &������ ��'� �)�& AX<� od

?>�>@�A@>��

C% +� =� �&�"%+! &�-"�'�� =�"=�-� � ��!�'� �
2�-"�'� !��-"'� �� �)%& � ��')0% !%
�(�'�)� 2 �)�+�( ����M ^ �

•” i

•• -‘V •

2 +�=� �&�"%+! &�-"�'�� =�"=�-� 
��!%)�$  �D)"� �$'�) �( �=)�' �(
(�'�)� � $� D%-�!� !�' % �-+�(%
�!%'��� =�" �$� �!�' �� =)��%"�  �
!&)�#!� ()�&� +�'� -$�( �)�&� ^

�&(�'�)J �	
U ��$��J ��"=�-� =)��!%)�$  �D)"� Okvirnog upravnog

ugovora o koncesiji javne usluge prijevoza putnika u
javnom prometu na području grada Slavonskog Broda
�& -")� % �-�.% �'+�0"% % �� ��-"�=� !% �	�����	

�� &�����K ��'� �)�& AX<�

� K 5 �&(�'�)J �	�9
��$��J ��"=�-� =)��!%)�$  �D)"�Okvirnog upravnog
ugovora o koncesiji javne usluge prijevoza putnika u
javnom prometu na području grada Slavonskog Broda
�& -")� % �-�.% �'+�0"% % �� ��-"�=� !% *�%)��1 ��-K

��"�=)�!%'�� �#$� �.)" /K ��#$� B?K +�'� -$� �)�&

�	�� ���	������ ����E���� �
M���� � 5 ��E	��E	

+�"=� !�'� !% �<�+� =�!�0 !�'� !%
$��%)�"�D�!% � &�$��% �"� ��
 �'+!%)��� =�-"�=$� 4 4

• s

�	��

�#�"�'� !% X =)�&�+!% !� ��		J ?R@�@><>��@><XR
�����J A>�B<@>�>W�>B�RA �& AB�?�A@>B�

��!�0 !% !% � &�=� � =� �&% ��		J ?R@�@><>��@><XR
�����J A>�B<@>�>W�>B�R? �& ?@�?�A@>B�

••

4 J• « .

... • .*•

�����	 �	����� ���	�����
��-� � =� �,% % (�&�0 !%  �$ �&% �� $� D%-�!� J

A?�?XWK@@ $ 

�$�= � =)�1�!% !% � ')�!%& �-" =� �,% %  �$ �&% ��
� $� D%-�!� $)�� D�!%+� )%&�' � )��&�.+!% ")�!� !�

$� D%-�!% 2 � (�&� �M J >X?�WWWK @@ $ 

��-� � =� �,% % (�&�0 !%  �$ �&% �� $� D%-�!�H J
A?�?XWK@@ $ 

�$�= � =)�D�!% !% � ')�!%& �-C=� �,% %  �$ �&% ��
$� D%-�!� $)�� D�!%+� )%&�' � )��&�.+!% ")�!� !�

��-� � =� �,% % (�&�0 !%  �$ �&% �� $� D%-�!� J
?>@�@@@K@@ $ 

�$�= � =)�D�!% !% � ')�!%& �-" =� �,% %  �$ �&% ��
$� D%-�!� $)�� D�!%+� )%&�' � )��&=.+!% ")�!� !�

$� D%-�!% 2 � (�&� �M J A�>�@�@@@K@@ $ �
��-� � =� �,% % (�&�0 !%  �$ �&% �� $� D%-�!�  �$� 

=)�'!%)% )�#� -$% �-=)�' �-"� J ?>@�@@@K@@ $ 

�$�= � =)�1�!% !% � ')�!%& �-" =� �,% %  �$ �&% ��
$� D%-�!� $)�� D�!%+� )%&�' � )��&�.+!% ")�!� !�

9��K�



«•

koncesije ( 7 godina) nakon provjere računske '

ispravnosli:163.555, 00 kn
koncesije ( 7 godina) nakon provjere računske

ispravnosli: 2.170.000,00 kn

.* • •/••• * " • OSTALIUVJETI *IX-'

:1

N.E.: •
• •:Sadržava lip.onuda odredbe koje Davatelj

V .koncesije smatra.štetnima ili za koje *

6snoya.no smatra da nije u.skfadus
pra.vi.lima poštenog tržišnog natjecanja?

” (čl.S.točka 23,ZK )

*.
NE V'

«•
•:

‘ NE. *Da.lise ponudom nude uslugei/ili radovi
.koji očito ne zadovoljavaju potrebe
davatelja.koncesije u odnosu na predmet
koncesijei/ili uvjete obavljanja djelatnosti
koja je predmet koncesije ?

(čl.'5.točka 23.ZK )

T v ’
*. ••

*;. NE

Jezik ponude:HRVATSKI DADA
DADA

Valuta:KUNA
270 dana ( 60 dana+210 dana > *

Produljenje ponude
60 dana *

Rok valjanosti ponude • f •

PiiipipiiliPliBSi
••

� ; •«i'ss NEVALJANA
( NEUREDNA )

NEVALJANA
( NEUREDNA )m ••

V •;

••.•

Razloziza odbijanje ponuda . .
Stručno povjerenstvo je u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda utvrdilo:

- da su ispunjeni uvjet za odbijanje ponude Slavonija Bus d.o.o.
- . da su ispunjeni uvjet za odbijanje ponude Terzić Bus..i

?* .*Ad.1.
Stručno povjerenstvo u ponovljenom postupku utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za

odbijanje ponude Slavonija Bus d.o.o. jer ista ne sadrži sve potrebne tražene dokaze i: .
dpkijmente pa ponuditelj nije dokazao svoju tehničku sposobnost u odnosu na predmet
koncesije i uvjete obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije.

Stručno povjerenstvo daje obrazloženje kako slijedi.

Stručno povjerenstvo je pregledom ponude Slavonija Bus d.o.o. na sjednici dana 13.11.2017.' .
utvrdilo da se iz ponude Slavonija Bus. d.o.o može nedvojbeno utvrditi ispunjavaju li sva vozila uvjete
propisane Dokumentacijom za nadmetanje, a osobito zbog činjenice što nisu dostavljene fotografije
svih vozila navedenih u Izjavi, a od onih vozila čije su fotografije dostavljene nisu dostavljene
fotografije unutrašnjosti vozila niti strane vozila na kojima su ulazna vrata. Osim toga, jedna fotografija
nije u boji ( str.200 ponude) iako je Dokumentacijom za nadmetanje propisano da sve fotografije
moraju biti u boji. Kako bi se ove činjenice nedvojbeno utvrdile, Stručno povjerenstvo je ponuđitelja
zaključkom zatražilo dostavu fotografija u boji svih vozila iz ponude koje prikazuju unutrašnjost vozila,

te fotografije u boji strane vozila na kojima se nalaze ulazna vrata vozila za ona vozila za koja nije •

dostavljena fotografija na kojoj je vidljiva strana vozila na kojima se nalaze ulazna vrata vozila. Po tom
Zaključku ponuditelj Slavonija Bus d.o.o. dostavio je dana 6.12.2017. dopunu ponude u kojoj je
dostavljeno 12 ( dvanaest) fotografija. Pregledom priloženih fotografija, a po proved.enim
konzultacijama sa stručnim suradnicima, ovo Stručno povjerenstvo utvrdilo je da isti nije dostavio
tražene fotografije vozila snimljene u unutrašnjosti istih, odnosno dostavio je fotografije za 6 od 10
ponuđenih vozila, s time da jedno vozilo koje je dodatno fotografirano nije bilo uvedeno u ponudi
ponuđitelja,a radi se o .vozilu registarskih oznaka: SB 7770 NG, tako da je u dopuni ponude
dostavljena tražena fotodokumentacija ukupno 5 od 10 vozila koja su u ponudi ponuđitelja. Temeljem
gore navedenog evidentno je kako ponuditelj Slavonijabus nije dostavio upotpunjenu ponudu kako mu
je naloženo Zaključkom 340-01/17-01/64 URBROJ: 2178/01-09-17-22 od 29.11.2017., a koju je na

•:
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traženje davatelja koncesije bio dužan priložiti tako da ponuditelj nije u potpunosti dokazao svojutehničku sposobnost za obavljanje djelatnosti koja je predmetom koncesije.' • • U obrazloženju rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA:U'P/II-034-02/18-02/1 URBROJ:354-01/18-7 od 8.3.2018. navodi se da je iž navedenoga „ razvidno dažalitelj nije udovoljio traženju iz točke 7.3.2. dokumentacije za nadmetanje prema kojem je trebalo za.' . svako vozilo obvezno priložiti vjerodostojne fotografije u boji. Stoga je davatelj koncesije iz togarazloga osnovano odbio ponudu žalitelja te je žalbeni navod neosnovan..1' . .Kako je. Davatelj koncesije u prvotnom postupku pregleda i ocjene ponuda bio tražioponuditelja pojašnjenje i dopunu ponuda vezanu za predmetne fotografije temeljem č!.34.st.5;. ŽOK teje taj rok prekluziva'ri, a po istofhe ponuditelj nije postupio, ne postoje zakonske pretpostavke ČJa šetog ponuditelja traže pojašnjenja, i dopune ponuda za istu okolnost u ovom ponovljenom postupku.Stoga bi se takvo postupanje Davatelja koncesije u ponovljenom postupku smatralo nedozvoljenim,uzimajući u obzir sve odredbe članka 34 . ZOK.
. . . • . . • • � �Stručno povjerenstvo utvrđuje da...će..s.eVšuklađno gore navedenome đš ponuditeljSlavonija Bus d.o.o, Novi Grad nije udovoljio traženju iž točke 7.3.2. dokumentacije zanadmetanje prema kojem je trebalo za svako vozilo obvezno priložiti vjerodostojne fotografije uboji te je iz toga razloga osnoVano odbijena ponuda žalitelja.

Na temelju svega iznesenoga Stručno povjerenstvo donijet će temeljem odredbe čl.34.šf.4. i 9.Rješenje o odbijanju ponude ža ponudu Slavonija Bus d.o.o. i dostaviti ponuditelju, a koje ćesadržavati obrazloženje osnovanog razloga ža odbijanje predmetne ponude.
• " " ' Ad.2; - ’

•

Stručno povjerenstvo u ponovljenom postupku utvrđuje da šu ispunjeni uvjeti
, zaodbijanje ponude Terzić Bus jer ista ne sadrži sve potrebne tražene dokaze i dokumente paponuditelj nije dokazao svoju tehničku sposobnost u ćdhosu ha pjedmet koncesije i uvjeteobavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije.

Drugostupanjsko tijelo je, vezano za ponudu odabranog ponuditelja, utvrdilo: „Uvidom uodabranu ponudu, utvrđeno je da še na stranicama od 1.17/183 do.'135/183 nalaze dokazi priloženi za. autobuse pod rednim brojevima 9.-Heuliez Bus GX 137, ža koji je; dostavljena EU potvrda o . '
.
'sukladnosti i 10,-lveco Irisbus Citelis Hybrid, za koji je dostavljena prorhetna dozvola. Odabraniponuditelj' nije se očitovao na predmetne žalbene navode, stoga se rie može otkloniti prigovor žaliteljaprema kojem odabrani ponuditelj nije ža autobuse pod rednim brojevima 9. i 10. dostavio preslikeprometnih dozvola i izvode iz.licencije, tražene točkom 7.3.2. dokumentacije za nadmetanje."

Stručno povjerenstvo konstatira da je, uzimajući u obzir obrazloženje drugostupanjskog tijela,temeljem odredbe čf. 34.st.5. Zakona o koncesijama ( NN 69/17)', od ponuditelja Terzić B'uš,.autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod, vlasnik Juro Teržić, Lička 83, Slavonski Brod ( OIB:09844997606 ) Zaključkom KLASA: .340-01/17-01/64 UR
'

BROJ: 2178/01-09-18-40 od
’

22.3.2018.zatraženo da u roku od 5 ( pet) dana po primitku ovog zaključka pisano pojasni i dopuni.svoju ponudu .na sljedeći način : dopuni ponudu pojašnjenjem i dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih točkom7.3.2. Dokumentacije za nadmetanje za autobuse pod rednim brojevima.9. i 10. Izjave o tehničkojsposobnosti te dostavi odgovarajuće dokaze. Ukoliko ponuditelj ne postupi po točkilovog zaključka,’ ’ " '
•
'

postupit će se prema odredbi čl. 34.st.9. Zakona o koncesijama.
••

• *Ponuditelj Terzić Bus, autoprijevoznički obrt, Lička 83, Slavonski Brod je po gore navedenome •Zaključku dostavio dana 30.3.2018. očitovanje u kojem u bitnom navodi da je za autobuse pod rednimbrojevima 9.. i 10. Izjave o tehničkoj sposobnosti dostavio Potvrdu, o sukladnosti CE š ovjerenimprijevodom te EU Potvrdu o sukladnosti koje se izdaju za nova vozila iz kojih je vidljivo da autobusi u:potpunosti ispunjavaju uvjete za prometovanje u zemljama članicama u kojim se vozi desnom stranom .' • •i u kojima se koriste- metričke jedinice na mjeraču brzine. Nadalje1, za te autobuse .se oslonio nasposobnost drugih subjekata te dostavio ugovore o najmu, te čija će obveza biti preuzeta u svrhuizvršenja .Okvirnog upravnog Ugovora o koncesiji javne usluge p'rijevoža putnik.' Smatra da samim' time, TERZIĆ BUS autoprijevoznički obrt po dobivanju ugovora o koncesiji preuzet će obvezu te će šeizvršiti registracija vozila i upis vozila u vozni park po Licenciji Zajednice za obavljanje prijevozaputnika. Također,.odabrani ponuditelj dostavio je Licenciju Zajednice za obavljanje prijevoza putnikaizdane od nadležnog ministarstva iz koje je vidljivo da raspolaže s 23 licencirana vozila. Zaključno,

• *•

>> �



TERZIĆ BUS autoprijevoznički obrt smatra da ispunjava uvjete iz članka 7.3.2. Dokumentacije za '

nadmetanje. . .* . • . : . ; j
• •. * •* » *. . • ’ . * ' . * • . •!

• # K • • . #
,

Stručno povjerenstvo utvrđuje da je temeljem cjelokupnog ispitnog postupka, dostavljene • ••

• ponude i priložene dokumentacije i. očitovanja ponuditelj Terzić Bus, a.utoprijevozničk.i ot>rt, Lička 83,
•• Slavonski . Brod • nije dokazao svoju tehničku sposobnost za obavljanje koncesije 'komunalne '

. .. djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Slavonskog. Broda jer za autobus
' p.gd rednim brojevima 9.-He.uliez. B.u.s..GX 13.7 ne raspolaže važećom' prometnom,dozvolom i izvodom- / ,
iz licencije, a za autobus pod re.dnirn brojem 10.-lveco l.risbu.s. Citelis Hybri.d. ne raspolaže izvodom izv
licencije. Navodi ponuditelja dani ,u očitovanju od 27.3.2018. nisu osnovani jer je 7.3.2. Dokumentacije" i
za nadmetanje izrijekom propisano dostavljanje preslike prometnih dozvola, -izvoda iz licencije, za '

•

s.vako vozilo; dokaz o vlasništvu ili pravu na uporabu vozila temeljem sklopljenog ugovora o zakupu ili
leasingu ili o drugom načinu raspolaganja za svako navedeno vozilo. Kako isto ponuditelj nije dostavio '

po Zaključku KLASA : 340-01/17-01/64 URBROJ: 2178/01-09-18-40.od 22.3.2018. , time nije dokazao
svoju tehničku sposobnost za obavljanje predmeta koncesije u smislu traženog uvjeta DZN. Stoga se
njegp.va ponuda treba smatrati neurednom.- - .. . ‘

• •.

Kriteriji odabira ponuda

Kriterij .odabira ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda uz uvjet ispunjenja i prihvaćanja svih .ostalih
uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i ugovora. Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude: .

» * *; •* * . • * . � *

Davatelj koncesije će radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegpvom relativnom, značaju
dodijeliti maksimalan,broj bodova;

1,- ; vremenski period prelaska na plin 60%
2. prosječna starost autobusa 20%=

. 3. ponuđena godišnja naknada.
za koncesiju

Formula za izračun je: ENP= V+S+N

.ENP = ukupan broj bodova
Maksimalan broj bodova je 100.
V= broj bodova koji je ponuda dobila za vremenski period prelaska na plin
S= broj bodova koji je dobila ponuda za prosječnu starost vozila.
N= broj bodova koji je dobila ponuda za ponuđenu godišnju naknadu za koncesiju

•• •

• .* * *

:====> 60 bodova
====> 20 bodova .

20% ===> 20 bodova

Kriterij1. Vrijeme prelaska na prirodni plin kao pogonsko gorivo .

Cilj kojem je podređen ovaj kriterij je smanjenje emisije C02 u javnom gradskom prijevozu, •

zaštita okoljša i poboljšanje kvalitete zraka.
Broj bodova koje će ponuda dobiti za ovaj kriterij određuje se primjenom dolje,navedene formule.Za
ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 60 bodova. Ponuda koja u usporedbi s ostalim ponudama
nudi najkraće vrijeme prelaska na plinsko pogonsko gorivo kod vozila koja služe obavljanju djelatnosti
koncesije dobiva najviše bodova. Davatelj koncesije će ponude bodovati do 60 bodova i to tako da će
ponuda sa najkraćim vremenom prelaska na plinsko pogonsko gorivo izraženom u godinama dobiti
najveći broj bodova, a svaka slijedeća u odnosu na prethodno navedenu ponudu razmjerno manji broj
bodova, prema jednadžbi:

V= Vmin/Vo*60

pri čemu je :
V = broj bodova za kriterij vremena prelaska na plin izraženog u godinama.
Vo = vremenski period prelaska na plin kod ponude koju uspoređujemo

>A �



1'

Vmin' = najkraće vremensko razdoblje svih ponuda

Kao dokaz da ponuditelj udovoljava kriteriju navedenom kao Kriterij 1. - isti treba priložiti potpisanu
...Izjavu o prihvaćanju provedbe mjera očuvanja i zaštite okoliša te postupnog povećavanja vozila koja
koriste alternativna goriva u prometu ( Prilog VII) u kdjem.ce ponuditelj navesti vremenski period u
kojem će sva vozila namijenjena javnom gradskom prijevozu koristiti prirodni plin kao pog.onsko
gorivo. • ;

Kriterij 2. Prosječna starost autobusa =
* • . • • •• • • • • .. . . • •. * - : -. . . . •’ * *. • . • • i. . •

Cilj kojem je podređen ovaj kriterij je sigurnost putnika ' i smanjenje troškova održavanja u javnom'

gradskom prijevozu koja je u vezi sa starosti vozila.
' * * • . ,i*#*2t~

Kao kriterij primjenjuje se prosječna starost..autobusa koji služe kao sredstvo rada ža djelatnost
obavljanja koncesije. Ponuda u kojoj je iskazana najmanja prosječna starost autobusa dobiva
maksimalni broj bodova 20, a ostale se ponude izračunavaju prema formuli:- .

S= Srhm/So*20
• • • •*

• • * • . •. i

.• \ m vm\ .• • % # # - - . i • .
pri čemu je Š = broj bodova ža krite'rij prosječne,starosti autobusa'

So = prosječnastarost vozila u ponudi koju uspoređujemo " •

Smin = najniža prosječna starost svih ponuda .• * • •

Starost, vozila utvrđivat se sukladno podacima iz Izjave, o tehničkoj sposobnosti. ( Prilog. V) te
priloženim dokumentima.
Kriterij 3. Ponuđena godišnja naknada • ‘ . • ' " '

Broj bodova koje će ponuda dobiti ža ovaj kriterij određuje se primjenom dolje 'navedene formule. Za
ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 20 bodova. Ponuda, koja u usporedbi s ostalim ponudama
nudi najvišu godišnju naknadu za koncesiju, dobiva najviše bodova. Najmanja ponuđena naknada' za
koncesiju iznosi 20.000,00 kuna. Davatelj koncesije će ponude bodovati do 20 bodova, i to tako, da će
ponuda - sa najpovoljnijom ponuđenom naknadom dobiti najveći broj bodova, a svaka slijedeća u
odnosu na prethodno navedenu ponudu razmjerno manji broj bodova, prema jednadžbi: ,. .

N= No/Nmax*20

pri čemu je N= broj bodova ža kriterij ponuđene visine'naknade:
No= visina ponuđene naknade usporedne ponude
Nmax= visina najviše ponuđene naknade

.*

:
;• #

: *

;
i

•• '.*
\ . .*•V ' •‘•"i•• :.•• •••• r ••i .*

:

Bodovanje •
' . • ••

' •.
Bodovi koje ponuda dobije sukladno točkama 1. 2. i 3. zbrojit će se. Maksimalan broj bodova ponude
je 100. ’

. •. ’
•

Ponuda s najvećim brojem bodova, određenim prema kriterijima biti će izabrana kao najpovoljnija.
Bodovi se.zaokružuju na dvije decimale. Ako je treća žnamenka koju odbacujemo pri zaokruživanju O,
1, 2, Sili 4 onda se druga znamenka decimale ne mijenja, u suprotnom (treća znamenka 5, 6, 7, 8 ili 9)
druga znamenka decimale se povećava za jedan. Prihvatiti će se samo podaci koji se odnose na
ponuditelja ili zajednicu ponuditelja. U slučaju više ponuda s istim brojem bodova, biti će odabrana

•
' ponuda koja ima najkraćivremenski period prelaska vozila na plinsko pogonsko gorivo. .

•••*

5*.: •:
*.*.

•.
Analiza valjanih ponuda prema kriterijima odabira

Kako je utvrđeno da nema valjanih ponuda, ne pristupa se bodovanju i rangiranju ponuda. .

;

.i

• 13 •r• •• • •-••••
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Prijedlozi za donošenje Odluke o poništenju postupka, davanja koncesije s .
obrazloženjem

* • ‘ • • * •* ’ . * * . .
.* • .'••• '.• • *

Po provedenom postupku pregleda i ocjene ponuda sukladno odredbi članka 38. Zakona o
• • koncesijama ( N.N 69/17) predlažu se Davatelju,koncesije donošenje sljedećih odluka:
• • * * *•*. * • • • • K •* • • **. • * • * *• * * *' ' *

.- predlaže se donošenje Odluke o poništenju davanja koncesije za obavljanje komunalne .
• djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Slavonskog Broda jer .p.rema
odredbi čl. 38.st.1.t.3. Zakona nakon odbija.nja ponuda nije preostala nijedna uredna ponuda.-- !

: • . ••

:

� >

* •:
: . •

•• • . • V *.

Sukladno odredbi čl:38. Zakona o koncesijama ( NN 69/17), ovo Stručno povjerenstvo, za
koncesiju predlaže Gradonačelniku da temeljem odredbe čl.8. Odluke o koncesijama na području

•grada Slavonskog Broda ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 2/99, 5/99, 1/04, 16/04,
.8/09 ) predloži Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda donošenje Odluka o poništenju postupka. '

davanja koncesije za obavljanje komunalne, djelatnosti prijevoza putnika, u javnom prometu na.
području grada Slavonskog Broda.
Ovime je pregled i ocjena ponuda završen.

. I •

Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 3Q.3-2018. sa završetkom u 15;00 sati.

POTPISI ČLANOVA STRUČNOG POVJERENSTVA :•

:•

KSENI.JA KNEŽEVIĆ
VALERIJA MARINIĆ
DAMIR KLAIĆ

*

L
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pa GRAD SLAVONSKI BROD
'***& ��	��� ������

KLASA:UP/I-340-01/17-01/365
UR.BR:2178/01-07-18-13
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 2. (b) u svezi članka 5. stavka 5. Uredbe ( EZ) br.1370/2007 o uslugama
javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika (Službeni list Europske unije L 315/1),članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,
137/15.) te članka 35. i 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12.,
5/12., 6/13. i 5/14.) na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana
12. travnja 2018. godine, donosi se

�����	
� ��'� )%& �! �!%)� �-�(�)� !� �.�'+!� !� !�' % �-+�(% =)�!%'��� =�" �$�
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I.
Utvrđuje se sljedeće :

da javni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu na području grada Slavonskog
Broda predstavlja djelatnost od javnog interesa te je Grad Slavonski Brod dužan
osigurati trajno i neprekinuto obavljanje javnog prijevoza putnika u cestovnom
prometu na području grada Slavonskog Broda ;
da je usluga obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu od
iznimnog značaja za krajnje korisnike, a osobito za ranjive skupine građana ( učenici,
studenti, umirovljenici, građani slabijeg imovinskog stanja itd.). ;
da bi prekid pružanja usluge koja se pruža na temelju predmetne koncesije ugrozio
zakonom zaštićena prava korisnika usluge ;
da s danom 23.svibnjem 2018. prestaje važiti koncesija za obavljanje prijevoza
putnika u javnom prijevozu na području grada Slavonskog Broda ;
da je Grad Slavonski Brod pravodobno započeo s pripremnim i ostalim radnjama
vezanima za početak postupka dodjeljivanja nove koncesije javnog prijevoza putnika;
da je Grad Slavonski Brod u tijeku postupka dodjeljivanja koncesije javnog prijevoza
putnika na području grada Slavonskog Broda te isti iz objektivnih razloga ne može biti
okončan do roka isteka dosadašnjeg ugovora o koncesiji ;
da zbog činjenica i okolnosti na koje nije moguće utjecati, nije moguće nedvojbeno
predvidjeti trenutak početka i okončanja postupka davanja koncesije zbog
mogućnosti ulaganja pravnih lijekova na Odluku o odabiru ili poništenju koji
zaustavljaju tijek postupka te činjenice neizvjesnosti trajanja i ishoda žalbenog
postupka pred nadležnim drugostupanjskim tijelom ;
da postoji neposredan rizik nastanka prekida usluge javnog prijevoza putnika u
cestovnom prometu na području grada Slavonskog Broda te su ispunjene
pretpostavke za primjenu članka 5.stavka 5. Uredbe ( EZ) br.1370/2007 o uslugama
javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika.



���
Određuje se izvanredna mjera osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na

području grada Slavonskoga Broda izravnim ugovaranjem usluge javnog linijskog prijevoza
putnika u cestovnom prometu na području grada Slavonskog Broda s dosadašnjim
prijevoznikom Terzić-Bus, Lička 83, 35 000 Slavonski Brod vlasnik Juro Terzić ( dalje:
Prijevoznik) pod istim uvjetima do dana primjene novog ugovora o koncesiji za obavljanje
javnog prijevoza putnika na području grada Slavonskog Broda.

����
Ovlašćuje se Gradonačelnik na sklapanje ugovora iz točke 2. ove Odluke.

���
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Slavonskog Broda.

��
Ovlašćuju se upravni odjeli i službe Grada Slavonskoga Broda za provedbu i nadzor nad

izvršenjem ove Odluke sukladno svojim nadležnostima.

���
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom

glasniku Grada Slavonskog Broda".

����	 � ��	���E ������J
Protiv ove Odluke se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II u roku od 30 dana od dana dostave.
Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na
zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički sukladno posebnom propisu.
Tužba nema odgodni učinak.

�)%&-!%&C��$ �)�7+-$�( '�!%1�
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1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Terzić Bus,Lička 83, 35 000 Slavonski Brod
4. Službeni glasnik
5. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, ovdje
6. Upravni odjel za financije i računovodstvo, ovdje
7. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje
8. Dosje
9. Dokumentacija
10. Zapisnik
11. Pismohrana
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S GRAD SLAVONSKI BROD
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KLASA: 602-01/18-01/1
URBROJ: 2178/01-07-18-4
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,
144/12., 19/13., 137/15., 123/17.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda
br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj �� sjednici
održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donosi

�	�����	�
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I.
Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br.

130/11.) daje se suglasnost Školskom odboru Glazbene škole Slavonski Brod na Odluku o
iznosu ekonomske cijene sata drugog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, odnosno
drugog programa na srednjoškolskoj razini za školsku godinu 2018./2019. i Odluku o iznosu
participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2018./2019.
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Ovaj Zaključak uputiti će se Glazbenoj školi Slavonski Brod i objaviti u „Službenom

glasniku Grada Slavonskog Broda".
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Službeni glasnik
5. Glazbena škola
6. Dosje
7. Dokumentacija
8. Zapisnik
9. Pismohrana
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SP GRAD SLAVONSKI BROD

��	��� ������
KLASA: 021-01/16-01/1
URBROJ: 2178/01-07-16-lj
Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i
5/14.) na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 12. travnja 2018.
godine, donosi se
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I.
Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda upućuje prijedlog Županijskoj skupštini Brodsko-
posavske županije za imenovanje kandidata za suce porotnike za mladež u Općinskom sudu u
Slavonskom Brodu, kako slijedi:
1. Krešimir Grubanović, Slavonski Brod, Kerdeni 114
2. Josip Skoko, Slavonski Brod, Naselje Lutvinka 2/7
3. Franko Tolić, Slavonski Brod, Čaplja 2/9
4. Branimir Pudić,Dobriše Cesarića 35, Slavonski Brod
5. Ivan Đurinac, Podvinjska ulica 64, Slavonski Brod

���
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".
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Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Županijska skupština
3. Službeni glasnik
4. Dosje
5. Dokumentacija
6. Zapisnik
7. Pismohrana



Podaci o kandidatima
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Ime majke i djevojačko prezime majke: Nevenka Pleše
Ime i prezime oca: Željko Grubanović
OIB/JMBG: 74056514496/1707973302108
Dan, mjesec i godinu rođenja:17. srpnja 1973.
Mjesto i općinu rođenja: Slavonski Brod
Adresa stanovanja: Slavonski Brod, Kerdeni 114
Naziv poslodavca: Obrtnička škola u Slavonskom Brodu
Zanimanje: profesor povijesti i filozofije
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Ime majke i djevojačko prezime majke: Vesna Krasnopjurka
Ime i prezime oca: Nikola Skoko
OIB/JMBG: 38299753496/2703980302111
Dan, mjesec i godinu rođenja: 27. ožujka 1980.
Mjesto i općinu rođenja: Slavonski Brod
Adresa stanovanja: Naselje Lutvinka 2/7, Slavonski Brod
Naziv poslodavca:Industrijsko-obrtnička škola u Slavonskom Brodu
Zanimanje: profesor povijesti
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Ime majke i djevojačko prezime majke: Mira Topalović
Ime i prezime oca: Dragan Tolić
OIB/JMBG: 52598168418/2604992302135
Dan,mjesec i godinu rođenja:26.4.1992.
Mjesto i općinu rođenja: Slavonski Brod
Adresa stanovanja: Slavonski Brod, Čaplja 2/9
Naziv poslodavca: Sport Dana Service d.o.o.
Zanimanje: mag.oec. s pedagoškim obrazovanjem
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Ime majke i djevojačko prezime majke: Vesna Kučibradić
Ime i prezime oca: Marinko Pudić
OIB/JMBG: 50067431375
Dan, mjesec i godinu rođenja: 9.12.1989.
Mjesto i općinu rođenja: Slavonski Brod
Adresa stanovanja: Dobriše Cesarića 35, Slavonski Brod
Naziv poslodavca: Bijelić Co
Zanimanje: učitelj
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Ime majke i djevojačko prezime majke: Željka Benić
Ime i prezime oca: Stjepan Đurinac
OIB/JMBG: 75132816518
Dan, mjesec i godinu rođenja:29.12.1997.
Mjesto i općinu rođenja: Slavonski Brod
Adresa stanovanja: Podvinjska ulica 64,Slavonski Brod
Naziv poslodavca: nezaposlen
Zanimanje: student na Pravnom fakultetu
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g GRAD SLAVONSKI BROD
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KLASA: 354-03/1^-01/3
URBROJ: 2178/01-07-17- *Slavonski Brod, 12. travnja 2018.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne
novine" 94/13 i 73/17) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"
br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na �� sjednid Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda,
održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donosi se
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Ovom Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka) dodjeljuju se poslovi
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada, te usluge povezane s javnom uslugom na području Grada Slavonskog
Broda.
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Obavljanje usluga iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se Trgovačkom društvu Komunalac
d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, 35000 Slavonski Brod, OIB: 61888142985 , na neodređeno
vrijeme.
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Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda.
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Dostaviti: < NiGro1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
4. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
5. Službeni glasnik
6. Komunalac d.o.o.
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana
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