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UVOD 
 
Tijekom promatranog razdoblja od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine Grad 
Slavonski Brod, unatoč gospodarski teškim vremenima te događanjima vezanim uz Gradsko 
vijeće i proračun Grada Slavonskog Broda, nastavio je realizaciju započetih kapitalnih 
projekata te osigurao uvjete za realizaciju novi projekata. 
  
U 2013. godinu Grad Slavonski Brod ušao je bez gradskog proračuna i bez Gradskog vijeća. 
Do 31. ožujka na snazi je bila Odluka o privremenom financiranju , nakon čega je uslijedilo 
financiranje u dvanaestinama gradskog proračuna za 2012. godinu. U svibnju i lipnju su 
održani i lokalni izbori na kojima su građani odlučili tko će voditi Grad iduće četiri godine, 
odnosno tko će zastupati njihove interese u Gradskom vijeću.  
 
Gledajući na promatrano razdoblje svakako smo ponosni na izgradnju zatvorenih i otvorenih 
gradskih bazena na Vijušu te projekt rekonstrukcije Gradske tržnice. U ožujku su započeli i 
radovi na izgradnji školske sportske dvorane u Osnovnoj školi „ Đuro Pilar“ u Brodskom 
Vinogorju. Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom u prvih šest mjeseci 2013. godine 
realizirala je i mnoge značajne programe. Ovim Izvješćem ukratko ćemo izložiti one 
najvažnije. 
 
 
KAPITALNI PROJEKTI 
 
 
 Zatvoreni i otvoreni bazeni na Vijušu 

 
U promatranom razdoblju radovi na gradilištu gradskih bazena na Vijušu napreduju bez 
zastoja. Od početka 2013. godine na gradskim bazenima Vijuš obavljaju se završni radovi; 
instalaterski radovi, keramičarski radovi i dr. Obavljeno je i prvo punjenje bazena, nakon 
čega su bazeni pušteni u probni rad.  
 
Ukupna bruto površina cijelog kompleksa, koji obuhvaća tri zatvorena bazena i vanjski 
olimpijski bazen s pratećim poslovnim prostorima, iznosi oko 8.800 četvornih metara. 
Trgovina, dva caffe-bara s velikom terasom, manja sportska dvorana, prostori za fitness, 
sauna, kupelj i solarij sadržaji predviđeni građanima koji odluče posjetiti prostor gradskih 
bazena Vijuš.  Ukupna vrijednost investicije iznosi 50,5 milijuna kuna. 
 
 
 Rekonstrukcija Gradske tržnice 

 
Početkom 2013. godine započeli su radovi na II. fazi projekta rekonstrukcije Gradske tržnice.  
Radovi na II. fazi ovoga projekta odnose se na uređenje istočnog dijela tržnice prema Ulici 
Andrije Štampara.  
Tibo kiosci i štandovi s tekstilnom robom, koji su se nalazili na ovom dijelu tržnice, 
premješteni su na dio uređenog dijela tržnice na kojem su radovi bili dovršeni do kraja 2012. 
godine. Ukupno 27 kioska premješteno je na prostor parkirališta u blizini TD Komunalac. 
U promatranom razdoblju u sklopu radova na II. fazi projekta rekonstrukcije na istočnom 
dijelu Gradske tržnice obavljeni su svi instalaterski radovi, priključci na sustav vodoopskrbe i 
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odvodnje te na sustav opskrbe električnom energijom. Nakon toga uslijedili su pripremni 
radovi na asfaltiranju istočnog dijela tržnice.  
U promatranom razdoblju Grad Slavonski Brod omogućio je i bežično povezivanje s 
Internetom na području Gradske tržnice što je trgovcima bilo iznimno važno zbog fiskalnih 
blagajni koje su morali uvesti od 1.travnja 2013.  

 
 
 Započela izgradnja školske sportske dvorane OŠ „Đuro Pilar“u Brodskom 

Vinogorju 
 
Početkom ožujka 2013. godine započeo je projekt izgradnje školske sportske dvorane u 
Osnovnoj školi „ Đuro Pilar“ u Brodskom Vinogorju. Ukupna vrijednost projekta je oko 9,8 
milijuna kuna. Grad Slavonski Brod financira projekt s oko 3.250.000 kuna što predstavlja 
33 posto ukupne vrijednosti. U promatranom razdoblju obavljeni su pripremni radovi te 
radovi rušenja starog dijela objekta. Nakon toga uslijedili su grubi građevinski radovi na 
izradi temelja, nosive konstrukcije školske-sportske dvorane te pomoćne dvorane. Po 
završetku projekta osnovna škola „ Đuro Pilar“ će imati dvodijelnu sportsku dvoranu s 
pratećim sadržajima; trim dvoranu i malu pomoćnu dvoranu s pratećim sadržajima, te 
novi sanitarni čvor. Projektom je predviđena i izgradnja nove kotlovnice, polivalentnog 
hola, te nove knjižnice i učionice na katu škole. 

 
 
 Otvoren Centar Mladih 
 
Udruge mladih s područja grada Slavonskog Broda konačno su dobile svoj prostor. Grad 
Slavonski Brod je u izgradnju i opremanje Centra mladih uložio oko 1,8 milijuna kuna. U 
unutrašnjosti Centra uređeni su Internet caffe, sanitarni čvor u prizemlju prilagođen 
osobama s invaliditetom, te kotlovnica i spremište. Za veliku dvoranu osigurano je 100 
stolica, a uređena je i pozornica za sva događanja. Na prvom katu Centra mladih uređena 
su i dva uredska prostora s potrebnom uredskom opremom, manja konferencijska 
dvorana s 50 sjedećih mjesta, spremište, kotlovnica i sanitarni čvor. Planirana je i kupnja 
pokretne platforme koja će osobama s invaliditetom omogućiti pristup prostorijama na 
katu Centra mladih. Prostor je predan na upravljanje Kazališno koncertnoj dvorani „Ivana 
Brlić-Mažuranić“ na koju je prenesen i ugovor o najmu gradskog prostora u kojem se 
nalazi caffe bar „Insomnia“. Upravo će se novcem od najamnine pokrivati jedan dio 
tekućih troškova Centra, dok će drugi dio pokrivati Grad Slavonski Brod preko sredstava 
namijenjenih Ustanovi KKD „ Ivana Brlić- Mažuranić“. Glavni cilj ovog prostora je 
omogućiti udrugama mladih s područja grada organizaciju vlastitih događanja.  
 
 
 
 Nove sadnice u centru grada 
 
Grad Slavonski Brod prošle je godine posadio oko 1200 sadnica bjelogoričnog drveća koje 
će bez dvojbe uljepšati izgled grada. Početkom ove godine Hrvatske šume donirale su 
Gradu 6.000 sadnica, a donacija je realizirana na inicijativu Hrvatskog šumarskog društva 
Ogranak Slavonski Brod uz pomoć Radne jedinice „Zelenilo“ TD „Komunalac“. Krajem 
siječnja vremenske prilike omogućile su i početak sadnje mladica koje je Grad kupio, a 
sadnice su posađene na svim lokacijama na kojima su ranije posječena stabla. 
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 Kupalište Poloj 

 
Kupalište Poloj kao omiljeno kupalište Brođana,  ovog ljeta ponovno je ponudilo građanima 
Slavonskog Broda brojne sadržaje za cjelodnevni ljetni odmor, sport, rekreaciju i druženje. U 
sezoni 2012. na pješčanoj plaži postavljene su 52 ležaljke i 26 suncobrana, a u vodi aqua-
park i igralište za odbojku.  
Zbog velikog broja posjetitelja gradskog kupališta u sezoni 2012. Grad Slavonski Brod ove je 
godine osigurao dodatni broj sadržaja namijenjenih za cjelodnevni odmor i druženje. Krajem 
mjeseca lipnja Lučka kapetanija Slavonski Brod izdala je rješenje koje je potvrdilo da gradsko 
kupalište "Poloj" ispunjava sve sigurnosne uvjete propisane od strane Lučke kapetanije, te da 
je "Poloj" spreman za novu kupališnu sezonu.   
 
U sklopu Turističkog master plana za Grad Slavonski Brod planirana je izgradnja kampa u 
sklopu Sportsko-rekreacijskog centra „Poloj“. Realizacija ovog projekta znatno bi doprinijela 
razvoju turizma i Grada i Županije. Na osnovi ranijeg dogovora s Ministarstvom turizma na 
izradi projektne dokumentacije potrebne za izgradnju kampa na Poloju radi zadarska tvrtka 
„Effectus“ specijalizirana za kamping industriju. Izradu projektne dokumentacije financiraju 
Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Početkom ožujka predstavljena je idejna 
studija i marketing plan za kamp u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra „Poloj“. Velika park-
šuma, šetnica uz Savu koja bi obrubljivala kamp, centralna zona za rekreaciju i ugostiteljstvo, 
veliki adventure park i piknik zona – samo su neki od detalja koji se nalaze u idejnoj studiji.  
Projekt je zamišljen u dvije faze; u prvoj bi se izgradile 103 smještajne jedinice uz sve javne 
popratne sadržaje. U drugoj fazi gradnje izgradilo bi se još 70-ak smještajnih jedinica i 
dodatni sanitarni čvor. 
 
 
 
 Postavljena nova dječja igrališta na području grada Slavonskog Broda 
 
U prvih šest mjeseci ove godine Grad Slavonski Brod je izdvojio oko 154.000 kuna za 
postavljanje novih dječjih igrališta i to na četiri lokacije; Splitska ulica, Budakova ulica, 
naselje Slavonija I te na naselju Mikrorajon. Istovremeno, oko kontinuirano su izdvajana 
sredstva namijenjena za radove na popravku i održavanje dječjih igrališta i urbanog 
mobilijara.  

 
 Radovi na održavanju cesta na području Grada Slavonskog Broda 

 
U sklopu radova na održavanju cesta Grad Slavonski Brod je sanirao gradske ceste i staze na 
kojima su oštećenja ometala normalno kretanje vozila i pješaka. Kako Grad Slavonski Brod u 
promatranom razdoblju nije imao proračun nije usvojen niti Program gradnje komunalne 
infrastrukture Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo sanaciju cesta i 
staza bilo je moguće izvesti jedino nasipanjem kamenog tucanika.  
 
U prvih šest mjeseci 2013. godine na ovaj način sanirane su Karašička i Glogovačka ulica, 
Ulica Luke Botića, 2.svibnja, Orahova, Vinogorčeva, Splitska, Zadarska, Omiška, Županjska-
odvojci, spoj Lička-Slavonska, Veliki Dol(Jarača), Livade I, Livade II, Romsko naselje,  
pješačka staza Kaufland-raskrižje(semafori), Krivača 1, Krivača 2, Krivača 3 , parking kod 
groblja u Podvinju, Ulica Ćirila Kosa, Ulica Sv.Ane, Maričevićeva (spoj Bašićeva-Runjaninova), 
spoj Matije Ivanića-Lanosovićeva, spoj 30.svibnja-Šubićeva, spoj Bilogorska-M.Pavlinovića,  
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produžetak Ličke ulice, Kolara odvojci, Janiševac IX, Hrastić,  Pribudovačka, Brdska, Gaj III, 
Brkića put, Ulice Mije Čorak Slavenske, Kažotićeva, Selište I, Trešnjica, spoj Maričevićeva-
Prodanova-Došenova, produžetak Glogovačke, Jasinjska, Ninska ulica, S.Radića odvojak I i 
II, Janiševac V, Kotlić i odvojak Runjaninova . 
 
U istom razdoblju izvršena je sanacija dilatacija na pješačkim mostovima iznad auto-ceste 
Zagreb-Lipovac:  spoj Vinogradska-Balokovićeva ulica., spoj Ulice Sv.Antuna-Podvinjska ulica, 
spoj Osječka ulica-Bukovlje 
 
 
 Darovano zemljište za izgradnju Centra izvrsnosti za obnovljive izvore 

energije-specijalizacija za biomasu 
 
Razvojna agencija grada Slavonskog Broda kandidirala se prema Ministarstvu regionalnog 
razvoja i fondova Europske Unije s projektom „Centar izvrsnosti za obnovljive izvore 
energije- specijalizacija za biomasu“. Grad Slavonski Brod je osigurao zemljište površine 
9822 m2 za izgradnju Centra u Industrijskoj zoni Bjeliš- zapad. U travnju 2013. godine 
potpisan je ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za projekt  „Centar 
izvrsnosti za obnovljive izvore energije – specijalizacija za bio masu u industrijskoj zoni 
Bjeliš – Slavonski Brod“ kojim se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije obvezalo pokriti 85% troškova izrade projektne dokumentacije. Projekt će zajedno 
provoditi Grad Slavonski Brod, Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda, Brodsko-
posavska županija, CTR, Strojarski fakultet Slavonski Brod, Veleučilište Slav. Brod i 
Srednja škola M.A.Reljkovića.  
 

 
 
 Grad izašao u susret OB „dr. Josip Benčević“  

 
Grad Slavonski Brod oslobodio je Opću bolnicu "dr. Josip Benčević" od obveze plaćanja 
naknada za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju i vodoopskrbu u 
ukupnom iznosu od 87.253,20 kuna. 
  
Naime, Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ ranije je uputila zamolbu za oslobađanje plaćanja 
naknada za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju rekonstruirane 
postojeće zgrade te dograđene poliklinike površine 4.800,52 m2 u ukupnom iznosu od 
43.626,60 kuna. Drugom zamolbom zatraženo je oslobađanje plaćanja naknada za 
priključenje na komunalne vodne građevine za vodoopskrbu rekonstruirane postojeće zgrade 
te dograđene poliklinike površine 4.800,52 m2 u ukupnom iznosu od 43.626,60 kuna. 
  
Na temelju članka 25. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik 
Grada Slavonskog Broda 1/12) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda može osloboditi u 
potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji 
grade građevine od zajedničkog interesa za Grad Slavonski Brod poput društvenih i 
vatrogasnih domova, crkvi, groblja, športskih dvorana, škola, bolnica i slično, te građevine za 
potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada 
Slavonskog Broda. 
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 Lokalni izbori 2013.   
 
Temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Zakona o financiranju političkih stranaka i 
izborne promidžbe Grad Slavonski Brod isplatio je troškove lokalnih izbora održanih 19. 
svibnja 2013. u prvom krugu te 2. lipnja 2013. u drugom krugu. Za redovite troškove 
održavanja lokalnih izbora Grad Slavonski Brod izdvojio je iz proračuna 878.127,82 kn.  
 
Sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe na 
temelju ostvarenih rezultata na lokalnim izborima iz gradskog proračuna isplaćeno je 
250.979,61 kn naknade troškova izborne promidžbe.  
 
Za lokalne izbore 2013. godine Grad Slavonski Brod izdvojio je iz proračuna ukupno 
1.129.107,53 kn.  
 
 
 Program stručnog osposobljavanja za rad  

 
Grad Slavonski Brod od 2011. godine kontinuirano provodi javne natječaje u sklopu 
Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa- mjere za poticanje 
zapošljavanja predviđene za mlade obrazovane osobe bez radnog iskustva.  
Cilj Programa osposobljavanja za rad, u trajanju od 12 mjeseci, je stjecanje potrebnog 
radnog iskustva za polaganje državnog stručnog ispita, osposobljavanje za rad te jačanje 
konkurentnosti mladih na tržištu rada. 
Na temelju provedenog javnog natječaja i provjere znanja i sposobnosti, u promatranom 
razdoblju zaključeni su ugovori s ukupno četrnaest polaznika. U posljednje dvije godine iste 
ugovore Grad Slavonski Brod sklopio je sa ukupno 41 polaznikom.  
 
 
 Zapošljavanje na javnim radovima 

 
Cilj zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima je društveno korisnim radom 
potaknuti i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti te povećati motiviranost za 
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba i drugih ranjivih skupina nezaposlenih, s 
osobitim naglaskom na njihovu socijalnu uključenost. 
 
Od početka 2013. godine do kraja mjeseca lipnja Grad Slavonski Brod zaposlio je 19 osoba 
na javnim radovima na ŠRC „Poloj“, te 19 osoba na javnim radovima u brodskoj Tvrđavi. 
Treba svakako naglasiti kako su radnici zaposleni na obavljanju javnih radova u brodskoj 
Tvrđavi zaslužni za uređenje cvjetnih gredica u sklopu 6. sajma cvijeća „Florafest“.  
 
 
 
SOCIJALNI PROGRAMI 
 
 Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 

 
Programi „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ Grad sufinancira s Ministarstvom  
socijalne politike a izvoditelj programa je Gradsko društvo Crvenog križa. Realizacija 
programa i njegovo financiranje uređeno je ugovorima o suradnji koji su potpisani između 
Grada i Ministarstva, te Grada i Crvenog križa.  
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Za realizaciju ovog programa u prvih 6 mjeseci 2013. Grad je izdvojio iznos od 110.220 kuna. 
Grad je za korisnike Programa u prigodi uskršnjih blagdana osigurao poklon pakete s 
prehrambenim proizvodima za 150 korisnika. 
 
Istovremeno usluge Programa dostave obroka starim i nemoćnim osobama mjesečno je 
koristilo oko 85 korisnika uglavnom starijih osoba i osoba s invaliditetom, a u prvih šest 
mjeseci je za njegovu realizaciju utrošeno 261.071 kuna. 

 
 Savjetovalište i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja 

 
Grad Slavonski Brod kroz ovaj Program, koji se provodi u suradnji s Ministarstvom socijalne 
politike i mladih, nastoji pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja. Program Savjetovališta i 
skloništa za žrtve obiteljskog nasilja provodi Udruga Brod-grupa za ženska ljudska prava, a u 
prvih 6 mjeseci 2013. Grad je sufinancirao program s iznosom od 93.500 kune. 
 
 Program besplatne prehrane učenika osnovnih škola 
 

Program besplatne prehrane učenika osnovnih škola realiziran je u suradnji s osnovnim 
školama. Grad financira užinu za učenike temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, a u besplatnu 
prehranu u školskoj godini 2012./2013. je koristilo 583 učenika. 
 
 Jednokratne pomoći udovicama i roditeljima poginulih branitelja HV-a i 

HVO-a 
 

Jednokratne pomoći udovicama i roditeljima poginulih branitelja HV-a i HVO-a isplaćivane su 
mjesečno vezano uz datum pogibije branitelja. Sredstva isplaćena obiteljima poginulih 
branitelja u prvih 6 mjeseci iznosila su 166.000 kuna 
 
 
 Financiranje Gradskog društva Crveni križ 
 

Grad je sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu za djelatnost Gradskog društva Crveni 
križ izdvojio 185.580 kuna za djelatnost Crvenog križa.  
 
 Program prijevoza djece u Dječji vrtić Zlatni Cekin 
 

Program se realizira uz sufinanciranje Grada i Županije, a omogućuje prijevoz djece s 
teškoćama u razvoju na rehabilitaciju u Zlatni cekin. Mjesečno se preveze i do 360 djece s 
područja grada i okolnih općina. Grad je u prvih šest mjeseci za ovaj program izdvojio 43.748 
kuna. 
 
 Predškolski program u Dječjem vrtiću Zlatni Cekin 
 

S ciljem potpore u procesu integracije djece s teškoćama u razvoju u redovan predškolski 
program Grad Slavonski Brod kontinuirano sufinancira predškolski program u Dječjem vrtiću 
„Cekin“. U prvih 6 mjeseci ove godine  program je financiran s iznosom od 163.127 kuna. 
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 Jednokratna pomoć za novorođenčad 
 

U 2013. godini riješen je 41 zahtjev za isplatu jednokratne pomoći za novorođenčad iz 2012. 
godine te su uplaćene pomoći u ukupnom iznosu od 61.000 kuna (iznos pomoći 1.500 kuna). 
U prvih šest mjeseci riješeno je 210 zahtjeva za djecu rođenu u 2013. godini, a naknada je 
iznosila 1.000 kuna. Sveukupno je utrošeno 271.000 kuna. 
 
 
 Jednokratna pomoći osobama koje su ostale bez zaposlenja 
 

Sredstva planirana  na ovoj poziciji namijenjena su za pomoć osobama koje su ostale bez 
zaposlenja, uz uvjet da su prije otkaza bile zaposlene na neodređeno vrijeme i u kontinuitetu 
radile najmanje 2 godine. Pomoć je isplaćivana u iznosu od 1.000 kuna, a u prvih šest 
mjeseci isplaćeno je 20 jednokratnih pomoći. 
 
 
 Sredstva namijenjena Udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi, 

Udruge građana i Udruge proistekle iz Domovinskog rata 
 
Grad je krajem prošle godine raspisao Javni natječaj za financiranje projekata/programa 
udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda u 2013. godini.  No, kako nije došlo 
do usvajanja proračuna s udrugama nisu potpisani ugovori o financiranju. Sredstva su 
udrugama dodjeljivana temeljem zamolbi, te je dodijeljeno: 
 
Udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi 54.963 kuna 
Udrugama građana 37.715 kuna 
Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata 51.997 kuna 
 
 
 
 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 
 

Sredstva su realizirana temeljem zahtjeva župa za potrebe župskih zajednica, dio sredstava 
doznačen je vjerskim zajednicama u prigodi blagdana Uskrsa. Ukupna potpora pružena 
vjerskim zajednicama  u prvih šest mjeseci iznosila je 26.500 kuna. 
 

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

 Subvencija javnog gradskog prijevoza 

Grad Slavonski Brod i ove godine subvencionira javni gradski prijevoz za određene skupine 
građana. Pravo na subvenciju javnog gradskog prijevoza imaju osobe s prebivalištem na 
području grada Slavonskog Broda, dobrovoljni darivatelji krvi s područja grada Slavonskog 
Broda, žene s navršenih 60 godina života i muškarci s navršenih 65 godina života bez 
primanja ili čija mjesečna primanja po osnovi mirovine ili drugog primanja ne prelaze iznos 
od 2.500,00 kuna. U prvih šest mjeseci ove godine Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Grada Slavonskog Broda zaprimio je oko 1500 zahtjeva građana za subvenciju javnog 
gradskog prijevoza, za što je u istom razdoblju izdvojeno preko 560.000 kuna.  
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 Dodijeljene gradske stipendije studentima 

Krajem ožujka 25 studenata s područja grada Slavonskog Broda potpisalo je ugovor o dodjeli 
studentske potpore za akademsku godinu 2012./2013. s Gradom Slavonskim Brodom.  
Studenti su se prijavili na gradski natječaj objavljen 31. listopada 2012. godine. Za vrijeme 
privremenog financiranja Grad Slavonski Brod nije smio preuzimati nove obveze pa tako nisu 
mogli biti potpisani niti ugovori s novim stipendistima. Odluka o privremenom financiranju 
prestala je biti na snazi s 31. ožujkom 2013, a isplata stipendija krenula je odmah prvog 
radnog dana nakon blagdana Uskrsa, točnije 2. travnja 2013. Iznos stipendije za studente 
koji studiraju izvan Slavonskog Broda iznosi 1000,00 kuna, a za one koji studiraju u gradu 
500,00 kuna.  
 
 Ljetovanje u Starom Gradu 

 
Brod-Turist i ove je godine, u suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, 
organizirao ljetovanje u Dječjem odmaralištu u Starom Gradu. Sezona u Dječjem odmaralištu 
Slavonski Brod  u Starom Gradu na otoku Hvaru počela je 24.06. i trajala je do 11.09.2013. 
Kroz sedam smjena boravilo je  528 djece o kojima je brigu vodilo 47 nastavnika,  10 
animatora, učitelj plivanja i medicinsko osoblje. Pored 22 korisnika u pratnji djece, usluge 
odmarališta koristilo je i 25 sudionika programa „Mladi na djelu-učinimo bolje“, financiranog 
iz projekta Europske unije. U prvoj smjeni ljetovalo je 96 djece uz pratnju odraslih osoba. 
Grad je snosio troškove za 19 djece temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. 
 
 
 Ljetovanje na Korčuli 

 
Brodsko odmaralište na Korčuli i ove je godine privuklo velik broj posjetitelja. Za sve građane 
zainteresirane za povoljno ljetovanje na jednom od najljepših hrvatskih otoka organiziran je i 
izravni autobusni prijevoz. I ove su godine u predsmjeni ljetovali umirovljenici, dok je u 
ostalim smjenama ljetovalo 175 obitelji odnosno oko 700 građana.  
 
 
 
 
 
 
 
MANIFESTACIJE 
 
 
 Dječje pokladne svečanosti 
 

Početkom veljače 2013. održane su tradicionalne Dječje pokladne svečanosti s povorkom 
djece ulicama grada. U programu svečanosti i povorci sudjelovalo je 1009 djece predškolskog 
i osnovnoškolskog  uzrasta. Pokladna povorka, predvođena Mažoretkinjama i Limenom 
glazbom Željezničar, okupila se kod stadiona NK Marsonia, te su svi zajedno prošli Vrazovom, 
Strossmayerovom i Ulicom Petra Krešimira IV prema Trgu Ivane Brlić Mažuranić gdje je 
upriličen prigodni program. Organizatori manifestacije su Upravni odjel za društvene 
djelatnosti Grada Slavonskog Broda i Folklorni ansambl Broda u suradnji s gradskim 
osnovnim školama i dječjim vrtićima. 
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 U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić 
 

Manifestacija posvećena imenu i djelu hrvatske spisateljice Ivane Brlić Mažuranić iz godine u 
godinu obogaćuje dječji svijet, potiče ih na stvaralaštvo te čuva bogatu brodsku književnu i 
kulturno-povijesnu baštinu. U lipnju ove godine navršeno je točno sto godina od izlaska iz 
tiska prvoga izdanja dječjega pustolovnog romana slavne spisateljice „Čudnovate zgode 
šegrta Hlapića“ .Upravo su iz tog razloga ovogodišnje Dječje svečanosti bile u znaku šegrta 
Hlapića.   
 
Dječje svečanosti „ U svijetu bajki Ivane Brlić Mažurani“ održane su od 14.- 20. travnja, a 
donijele su uistinu iznimno bogat program; kazališni programi, likovne, novinarske, radio, 
video, fotografske i kreativne radionice, susreti s književnicima i promocije knjiga i slikovnica 
za djecu, izložbe i kazališne predstave. Uz djecu brodskih dječjih vrtića, učenike osnovnih 
škola s područja grada i županije, Slavonski Brod su tijekom manifestacije posjetile brojne 
učeničke ekskurzije osnovnih škola s područja Hrvatske. 
 
Nositelji programa ove manifestacije su gradske institucije i udruge iz kulture: Gradska 
knjižnica, Galerija umjetnina grada Broda, Kazališno-koncertna dvorana „Ivana Brlić-
Mažuranić“, Ogranak Matice hrvatske, Učiteljski fakultet u Osijeku- Dislocirani studij u 
Slavonskom Brodu, Dječji vrtići, Zajednica tehničke kulture, Turistička zajednica grada i 
Glazbena škola Slavonski Brod zajedno s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, koji je 
koordinirao sve aktivnosti. 
 
 
 Dan grada Slavonskog Broda 
 

U povodu obilježavanja Dana grada i blagdana njegova zaštitnika sv. Ivana Nepomuka u 
suradnji s udrugama, ustanovama i institucijama Grad Slavonski Brod organizirano je niz 
različitih programa. 
Uoči tradicionalnih Ivanjskih svečanosti u crkvi Gospe Brze Pomoći služena je sveta misa. 
U blagdanskom glazbenom programu na Korzu nastupili su članovi Brodskog tamburaškog 
orkestra, Hrvatskog pjevačkog društva Davor te vokalnog sastava „Ad astra“, a ispred 
pozornice na Korzu zapaljen je veliki Ivanjski krijes. U Ivanjskoj povorci pored članica i 
članova FAB-a sudjelovali su i svirači Limene glazbe Željezničar i članice kluba mažoretkinja 
Brodskog plesnog studija Cascavela.  

Tradicionalni program povodom Dana Grada Slavonskog Broda „Volim Brod – djeca i mladi 
svome gradu za njegov dan“ održan je na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić, a svoja glazbeno-
scenska i plesna umijeća pokazali su polaznici ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, 
Dječji vrtić Lira i Zlatni cekin, Plesnog studija Cascavela, športsko-plesnih klubova Top dance 
i Pegaz te Studija za moderni, klasični ples „Brodski leptirići“ i Limena glazba "Željezničar". 

Nastavljajući tradiciju od 1996. godine organizirana je i proslava Dana maturanata. Brodskim 
ulicama i glavnim gradskim trgom prodefiliralo 1440 maturanata koji su slavili posljednji dan 
svog srednjoškolskog obrazovanja. Na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić za sve bivše srednjoškolce 
organiziran je zabavni program. Treba svakako istaknuti da grad Slavonski Brod već niz 
godina predstavlja jedan od svijetlih primjera kada je u pitanju proslava maturanata. 
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Nakon slavlja na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić maturanti su se uputili u brodsku Tvrđavu gdje 
je u povodu proslave Dana Grada Slavonskog Broda organiziran koncert grupe „Crvena 
jabuka“ na koji je došlo nekoliko tisuća građana.   
 
 
 
 Dodijeljene nagrade najboljim sportašima, sportašicama i sportskim 

udrugama u 2012. godini 
 

Grad Slavonski Brod i Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda proglasili su 
najbolje sportašice, sportaše i sportske udruge na području grada u 2012. godini. Proglasiti 
najbolje nije bilo nimalo jednostavno, jer je protekle godine na raznim natjecanjima nastupilo 
oko 5000 brodskih sportaša, od čega je 3000 mladih. U sat vremena svečanosti dodjele 
priznanja navedene su na stotine medalja, pokala i nagrada koje su brodski sportaši osvojili 
u 2012. godini.  
 
 
 Ljeto u Brodu 

 
Temeljem utvrđenih programa Grada Slavonskog Broda Upravni odjel za društvene 
djelatnosti, osamnaestu godinu za redom, pripremio je programe za djecu i mlade našega 
grada tijekom ljetnih školskih praznika. U suradnji s brodskim udrugama ponuđeni su 
organizirani i raznovrsni ljetni rekreativno-zabavni sadržaji, zanimljive aktivnosti i osmišljeni 
oblici kreativnog korištenja slobodnog vremena. Ciljevi ljetnog programa je realizirati 
organizirano i osmišljeno provođenje slobodnog vremena djece i mladeži tijekom školskih 
praznika uz stručno vođenje i nadzor, promicati zdrav načina življenja polaznika športskih 
škola kroz programirane športske aktivnosti te usmjeriti djecu i mladež da se i nakon ljetnih 
programa nastave baviti određenim aktivnostima. Svi sadržaji i programi bili su besplatni. 
 
 
 
 
SAJMOVI 
 
 Flora Fest 

Šesti po redu i sadržajno najbogatiji Sajam cvijeća „Florafest“ okupio je 80 izlagača iz cijele 
Hrvatske koji su Tvrđavu Brod pretvorili u cvjetnu oazu. Šarenilo cvijeća i povoljne cijene 
privukli su u Tvrđavu na tisuće posjetitelja. I ove je godine u sklopu programa Florafesta 
organizirana izložba rezanog cvijeća i to na slobodnu temu. Svi posjetitelji 6. Florafesta ove 
su godine po prvi puta mogli, unutar izložbenog prostora sajma, posjetiti i eko vrt površine 
100 m2. Program sajma svojim nastupima su obogatili Gradska limena glazba "Željezničar", 
Plesni studio "Cascavella" i mažoretkinje, Studio za moderni i klasični ples "Brodski leptirići", 
športsko plesni klub "Top dance" te Ukrajinski folklorni ansambl. 
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PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI 
 
Grad Slavonski Brod u travnju je posjetila Veleposlanica Republike Makedonije Njena 
Ekselenciju gđa. Daniela Karagjozoska. Na inicijativu veleposlanice u Velikoj vijećnici održan 
je radni sastanak, a njegov glavni cilj bio je jačanje gospodarsko-trgovinske suradnje 
Hrvatske i Makedonije. Veleposlanica gđa. Daniela Karagjozoska je sudionicima sastanka 
predstavila uvjete za razvoj poslovanja u Republici Makedoniji koja je proglašena jednim od 
tri najbolja reformatora u svijetu.  
 
Istoga mjeseca Grad Slavonski Brod posjetio je i veleposlanik Narodne Republike Kine u 
Republici Hrvatskoj Nj.E. g. Shen Zhifei. Sastanak je iniciran od strane kineskog 
Veleposlanstva, a glavna tema bilo je jačanje gospodarske, turističke i kulturne suradnje 
između Hrvatske i Kine.  
  
U Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda održan je i prijem za počasnog konzula Republike 
Hrvatske u Grazu  dr.sc. Nikolausa Hermanna te skupinu austrijskih turista koji su došli u 
turstički obilazak Slavonskog Broda. Suradnja grada Slavonskog Broda i Južne Štajerske 
inicirana je 2011. godine upravo od strane počasnog konzula.  
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Zaključak 
Ovim Izvješćem pokušali smo pregledno prikazati i izdvojiti važnije aktivnosti i podatke o 
radu i djelovanju Gradonačelnika u obavljanju izvršne vlasti utvrđene člankom 47. Statuta 
Grada Slavonskog Broda. 
Temeljem članka 49. Statuta Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik upućuje Gradskom 
vijeću Izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine na raspravu i usvajanje. 
 
 
 
 
 

        Gradonačelnik 
                                                                                               Mirko Duspara,dr.med. 
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