
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvješće o radu Gradonačelnika 
Grada Slavonskog Broda za razdoblje 

siječanj-lipanj 2014. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
  U Slavonskom Brodu, kolovoz 2014. godine 



Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2014.godine 
 
 
 

                                                                                                                          Stranica 2 
 

 
UVOD 
Tijekom promatranog razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. lipnja 2014. godine nastavili smo 
realizaciju započetih projekata te započeli nove radove i projekte na području grada.  
 
Prioriteti u 2014. godini su nastavak izgradnje i modernizacija objekata komunalne 
infrastrukture; modernizacija, rekonstrukcija i uređenje cesta i pješačkih staza, nova javna 
rasvjeta na gradskim ulicama, proširenje mreže vodoopskrbe i odvodnje, označavanje mreže 
biciklističkih staza. 
 
Posebno smo ponosni na činjenicu da je u prvih šest mjeseci ove godine započela realizacija 
novih projekata kojima nastojimo poboljšati kvalitetu života građana Slavonskog Broda poput 
izgradnje novog gradskog dječjeg vrtića u Naselju Zrinski Frankopan. Građanima čitavo ovo 
vrijeme  nastojimo pomoći i kroz programe s područja socijalne skrbi te subvencije kojima im 
nastojimo olakšati troškove svakodnevnog života.  
Ovim Izvješćem ukratko ćemo izložiti najvažnije radove i aktivnosti za razdoblje od prvih šest 
mjeseci 2014. godine.  
 
 
 
 
GRADSKI PROJEKTI 
 
 
 
 Projekt izgradnje dječjeg vrtića u Naselju Zrinski Frankopan 
 

Nakon izgradnje Dječjeg vrtića „Hlapić“ u Naselju Andrije Hebranga 2010. godine, grad 
Slavonski Brod ponovno će dobiti novi gradski vrtić. Vrijednost projekta je 3.1 milijun kuna, a 
omogućit će smještaj za 54 djece u tri skupine. Tako je za djecu jasličke dobi do tri godine 
predviđeno 12 mjesta; za djecu od tri godine 20 mjesta te za djecu od četiri godine 22 
mjesta. Na više od 500 m2 djeci će se osigurati prostor za boravak i višenamjenska dvorana 
te prostor za odgajatelje i gospodarski prostori s pratećim sadržajima, kao što su garderobe, 
sanitarni čvorovi i dr.  
 
Temeljem javnog natječaja i u skladu s najpovoljnijom dostavljenom ponudom za izvođača 
radova na projektu odabrana je tvrtka Gradnja d.o.o. Početkom ovog mjeseca izvođač radova 
je službeno uveden u posao, a rok za dovršetak radova na izgradnji vrtića je svibanj 2015. 
godine. Planirana je i izgradnja prilazne ceste s infrastrukturom (spoj na Ulicu Anastasa 
Popovića) kako bi se osigurao prilaz do vrtića i spoj na svu potrebnu infrastrukturu.  

 
 
 
 Projekt adaptacije i obnove dječjeg vrtića „Stribor“   
 

Početkom lipnja u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu 
potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta adaptacije i obnove dječjeg vrtića „Stribor“ s 
kojim je Grad Slavonski Brod aplicirao na natječaj u sklopu Programa održivog razvoja 
lokalne zajednice u veljači ove godine. Ukupna vrijednost projekta adaptacije i uređenja 
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dječjeg vrtića „Stribor“ iznosi 440.000,00 kuna, a u pitanju su radovi na uređenju krovišta, 
uređenje fasada, limarski radovi i slično. Temeljem javnog natječaja za izvođača radova  
 
 
 Nastavak radova na izgradnji 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 9,8 
milijuna kuna. U promatranom razdoblju obavljaju se završni unutarnji radovi na školskoj 
sportskoj dvorani. 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. 
 
 

 
 Dogradnja školske zgrade OŠ „Bogoslav Šulek“ 

 
U promatranom razdoblju nastavljaju se radovi na projektu dogradnje školske zgrade OŠ 
„Bogoslav Šulek“. Riječ je o radovima na izgradnji dvoetažnog dodatka na postojeće zapadno 
učeničko krilo, građevinske bruto površine cca 900 m2, s novim ulazom iz dvorišta škole. 
Nadograđeno zapadno krilo škole sadrži; 7 učionica, 3 kabineta, 1 veću polivalentnu 
prostoriju - knjižnica, 2 sanitarna čvora za dječake i djevojčice, ulaz, hodnike - prizemlje i 
kat, te stubište. U prvih šest mjeseci ove godine dovršeni su radovi na fasadi na 
nadograđenom dijelu škole.  
 
 
 
 Osigurani uvjeti za izgradnju školske-sportske dvorane u OŠ „Hugo 

Badalić“ - Područna škola Jelas   
 
Izgradnja školske-sportske dvorane i sanacija školske zgrade OŠ „Hugo Badalić“ - Područne 
škole Jelas pitanje je koje već godinama stoji otvoreno. Iako Gradska uprava Grada 
Slavonskog Broda ima gotovu projektnu dokumentaciju za ovaj projekt, on nije mogao biti 
započet zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. 
 
Problem imovinsko-pravnih odnosa napokon je riješen i Gradska uprava Grada Slavonskog 
Broda na taj način osigurala je sve uvjete potrebne za izgradnju školske-sportske dvorane u 
Područnoj školi na Jelasu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2014.godine 
 
 
 

                                                                                                                          Stranica 4 
 

 Izgradnja komunalne infrastrukture 
 
Temeljem utvrđenog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 
godinu, raspisan je javni natječaj za modernizaciju i izgradnju nerazvrstanih cesta te 
izgradnju i rekonstrukciju pješačkih i biciklističkih staza na području Slavonskog Broda. 
 
Temeljem zaključenog ugovora sa zajednicom ponuditelja Cestar d.o.o. i Felix regulacija 
d.o.o vrijednosti 4,9 milijuna kuna govoreni su radovi modernizacije, izgradnje i 
rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, pješačkih i biciklističkih staza, te označavanja biciklističkih 
staza na području Slavonskog Broda. 

 
Sredinom travnja započeli su prvi radovi i to na uređenju pješačke staze i iscrtavanju 
biciklističke staze u Ulici Petra Krešimira IV. U prvoj fazi radilo se na uređenju pješačke staze 
na dijelu od Trga Ivane Brlić-Mažuranić do Ulice Ivana pl. Zajca, dok je drugom fazom 
radova bio obuhvaćen dio od Ulice Matije Gupca do Trga pobjede.  Uklonjena su sva 
oštećenja na pješačkoj stazi u ovoj gradskoj ulici, te su postavljeni novi  betonski opločnici. U 
sklopu Programa gradnje za 2014. godinu radi se i na modernizaciji Vukovarske ulice, 
Borovske ulice, te rekonstrukciji Ulice Stjepana Radića, a planirana je i sanacija Vinogorčeve, 
Maričevićeve i Splitske ulice. U sklopu ugovorenih radova nove pješačke staze napravit će se 
i u Ulici Matije Antuna Reljkovića, dok će se biciklističke staze označiti i u Šenoinoj te 
Mačekovoj ulici. 
 
U sklopu radova na održavanju cesta Grad Slavonski Brod je u promatranom razdoblju 
sanirao gradske ceste i staze na kojima su oštećenja ometala normalno kretanje vozila i 
pješaka i to na sljedećim lokacijama;  
- Mostarska ulica 
- Lanosovićeva ulica 
- Rozinka 
- Smičiklasova ulica 
- Ulica sv.Lovre 
- Cerje 
- Brlićev put 
- Ulica Antuna Mihanovića 
- Ulica Matije Gupca 
- Ulica braće Crljen 
- Ulica P. Radića 
- Branimirova ulica 
- Lovretićevo naselje 
- Posavska ulica 
 
U istom razdoblju nasipanjem kamenog tucanika sanirane su sljedeće ulice; 
Papučka ulica ,Hrastić, Pribudovačka cesta,Požeška ulica ,Osječka ulica-odvojak prema 
Lesnini,odvojci Županjske ulice ,Ulica sv.Roka,Cetinska ulica i Janiševac V. 
 
 
 
Nastavljeno je sa radovima na izgradnji vodovodne mreže, te su u promatranom razdoblju 
izvršeni radovi u sljedećim ulicama:  
- Babinac II 
- Zagrebačka ulica 
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- Moslavačka ulica 
- Ulica Svete Ane 
- Naselje F. Kuharića 
- Kupska ulica 
- Karašićka ulica 
 
 
 
 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pušten u probni rad 

 
Probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda vrijednog 11,6 milijuna eura započeo je u 
siječnju ove godine. Tijekom razdoblja probnog rada djelatnici trgovačkog društva Vodovoda 
d.o.o. prolaze edukaciju za upravljanje uređajem. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u 
Slavonskom Brodu kapacitiran je na 80.000 stanovnika , a omogućavat će treći najviši 
stupanj pročišćavanja; uz mehaničko i biološko pročišćavanje, uređaj će obrađivati mulj, te 
će omogućiti preradu i korištenje bioplina. Prije početka rada pročistača oborinske i otpadne 
vode bez prethodnog pročišćavanja direktno su se sustavom kanalizacijskih cjevovoda 
dovodile do glavnog izljevnog kolektora i nepročišćene ulijevale u rijeku Savu. Europska 
komisija označila je projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u 
Slavonskom Brodu kao primjer dobre prakse.  
 
 
 Postavljena prva energetski učinkovita javna rasvjeta na području 

Slavonskog Broda 
 

U veljači ove godine u rad je puštena energetski učinkovita javna rasvjeta u Zagrebačkoj 
ulici. Projekt izgradnje javne rasvjete dužine 2,2 km izvela je tvrtka Montel d.o.o. iz 
Zagreba,a ukupna vrijednost radova iznosila je 594.000,00 kuna. Fond za energetsku 
učinkovitost sufinancirao je 40 posto tog iznos. Energetski učinkovita javna rasvjeta 
omogućuje uštedu električne energije, smanjuje svjetlosno zagađenje, te povećava sigurnost 
prometa. 
 
Krajem svibnja objavljen je javni poziv za projekt izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete u 
Slavonskom Brodu. Temeljem zaključenog ugovora sa zajednicom ponuditelja EL-TEL-FRIZ 
OBRT i MEIXNER d.o.o vrijednosti 2,3 milijuna kuna ugovoreni su radovi izgradnje i 
rekonstrukcije javne rasvjete. Trenutno se radovi na prvoj fazi projekta koja obuhvaćaju 
postavljanje nove LED javne rasvjete u Ulicu Petra Krešimira IV i na Trgu pobjede. 
 
Uz izgradnju nove javne rasvjete u sklopu radova na projektu će se rekonstruirati i postojeća 
javna rasvjeta u Vukovarskoj ulici, Ulici Matije Gupca te u Ulici Petra Svačića.  
 
 
 
 
 Nova komunalna oprema za TD Komunalac 
 

Krajem 2013. godine Grad Slavonski Brod je zatražio od Fonda za zaštitu okoliša 
sufinanciranje nabave komunalne opreme za TD Komunalac. Sufinanciranje je odobreno u 
ožujku ove godine, a riječ je o tri nova kamiona za odvoz otpada, od kojih je jedan manji 
prilagođen brdskim predjelima grada. Ukupna vrijednost vozila je oko 3,5 milijuna kuna. 
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Fond za zaštitu okoliša sufinancirao je i nabavu 12.500 PVC kanti za odlaganje papira, te 
2.270 PVC kanti za odlaganje biootpada namijenjenih za kućanstva na području grada. 
Njihova ukupna vrijednost je oko 2,5 milijuna kuna. Fond će sufinancirati 40 posto iznosa 
potrebnog za nabavu nove komunalne opreme. 
 
 
 Nastavak radova na ozelenjivanju javnih gradskih površina  
 
2013. godine na području Slavonskog Broda je zasađeno oko 700 sadnica bjelogoričnog 
drveća, koje će kroz nekoliko godina uljepšati izgled gradskih ulica, naselja i parkova. 
Akcija se nastavila i početkom ove godine sadnjom novih 420 sadnica.  Javor, lipa, 
magnolija i katalpa samo su neke vrsta drveća posađenih na 56 lokacija u Slavonskom 
Brodu.  

 
 
 Potpisani ugovori s korisnicima Gradskih zelenih vrtova   

 
Krajem 2013. godine objavljen je poziv građanima za sudjelovanjem u projektu Gradskih 
zelenih vrtova kojima bi se uredile neiskorištene javne zelene površine. Projekt Gradskih 
zelenih vrtova realiziran je na zemljištu u naselju Jelas, a korisnicima Gradskih zelenih vrtova 
na raspolaganju je ukupno 12 parcela koje se prostiru na površini od 3265 m2. Početkom 
travnja potpisani su ugovori s korisnicima na razdoblje od tri godine, a u ovom trenutku sve 
su parcele zauzete.  
 
One se mogu koristiti isključivo za ekološki uzgoj različitih poljoprivrednih kultura, pri čemu 
se ne smiju koristiti mineralna gnojiva i pesticidi. Korisnici moraju i redovito održavati svoje 
parcele, te snose sve troškove vezane uz ekološki uzgoj kojim se bave. Kroz ovakve projekte 
građani dobivaju priliku baviti se ekološkim uzgojem, a istovremeno se uređuju neiskorištene 
javne zelene površine. 
 
 
 Gradski bazeni Slavonski Brod kao primjer dobre prakse  

 
Krajem lipnja otvoren je vanjski bazen na Gradskim bazenima, koji je u ljetnoj sezoni 2014.  
posjetilo preko 25.000 građana. Otvorenju su prethodili radovi na popločavanju površine oko 
bazena, čime je prostor za sunčanje povećan za oko 300 m2,a uz vanjski bazen postavljeni 
su suncobrani i ležaljke koji su na raspolaganju kupačima. Samo tijekom mjeseca lipnja 
gradske bazene je posjetilo oko 8000 građana. Da je gradski bazenski kompleks primjer 
dobre prakse potvrđuje i posjet predstavnika Grada Pule, upravo zbog projekta izgradnje 
bazenskog kompleksa.  
 
 
 
AKTIVNOSTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SLAVONSKOG BRODA 
TIJEKOM IZVANREDNOG STANJA VODOSTAJA RIJEKE SAVE 
 
Svibanj 2014. godine ostat će zapamćen po najvišem vodostaju rijeke Save u povijesti 
mjerenja. Nakon što je 17. svibnja došlo do alarmantnog povećanja vodostaja rijeke Save 
Stožer zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda mobilizirao je Postrojbu civilne zaštite 
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opće namjene Grada Slavonskog Broda i sve raspoložive ljude gradskih mjesnih odbora, te 
su započeti radovi na ojačavanju savskog nasipa. 
 
U radove su se uključile i sve nadležne službe sa svojim kapacitetima: Javna vatrogasna 
postrojba, Hrvatske vode, Elektra Slavonski Brod, TD Vodovod, TD Brod-plin, TD Komunalac, 
Policijska uprava, Državni ured za zaštitu i spašavanje, Crveni križ. Kako bi se spriječilo 
izlijevanje rijeke Save i popuštanje nasipa gradonačelnik je zatražio i pomoć Hrvatske vojske. 
Grad Slavonski Brod tih je dana osigurao sve što je bilo potrebno u cilju zaštite imovine i 
građana grada Slavonskog Broda. Angažirana su sva raspoloživa vozila i ljudstvo Javne 
vatrogasne postrojbe i trgovačkih društava u vlasništvu Grada na poslovima prijevoza pijeska 
i vreća, te na radovima na učvršćivanju nasipa. Trgovačka društva Komunalac i Vodovod 
kontinuirano su bila angažirana na terenu sa ljudstvom, mehanizacijom, tehnikom i 
materijalom. Mobilizirana je Civilna zaštita mjesnih odbora na području grada Slavonskog 
Broda. Grad je osigurao i tople obroke te napitke za građane uključene u radove na 
ojačavanju nasipa, među kojima je bio velik broj volontera. 
 
Zbog zabrinjavajućeg vodostaja rijeke Save u Slavonskom Brodu, te nemogućnosti procjene 
stanja nasipa Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Slavonskog Broda doniieo je Odluku o 
djelomičnoj evakuaciji stanovništva u naselju Josip Rimac. Za evakuirane građane organiziran 
je privremeni smještaj u MO Podvinje i MO Brodsko Vinogorje. Tijekom privremene 
evakuacije za 715 evakuiranih građana osigurani su i topli obroci te sve potrebne namirnice. 
Grad Slavonski Brod uključio se i u humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za poplavljenu 
Općinu Orašje u susjednoj BiH. Zamolbu za pomoć Posavini s obje strane rijeke Save 
gradonačelnik je uputio Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke te humanitarnim 
udrugama u SR Njemačkoj. 
 
Zbog alarmantnog stanja vodostaja rijeke Save u svibnju su Slavonski Brod posjetili 
predsjednik Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Josipović i predsjednik Vlade Republike Hrvatske 
Zoran Milanović. 
 
 
 
 
PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI 
 
 
 Otvorenje Pučke kuhinje u Slavonskom Brodu 

 
Krajem lipnja Slavonski Brod je ponovno došao na popis gradova koji građanima u potrebi 
može pomoći kroz projekt pučke kuhinje. Prvi korak u realizaciji ovog projekta Đakovačko – 
osječke nadbiskupije i Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, uz partnerstvo Grada 
Slavonskog Broda, napravljen je krajem 2012. godine kada je potpisan ugovor o korištenju 
gradskog prostora u Preradovićevoj ulici, veličine 350 m2, u svrhu realizacije projekta pučke 
kuhinje. Radovi na uređenju prostora započeli su u studenom 2013. godine, a nakon sedam 
mjeseci pučka kuhinja je otvorila svoja vrata korisnicima. Prvi obroci u pučkoj kuhinji počeli 
su se posluživati 1.srpnja, a planirana je dnevna isporuka 250 toplih obroka.  
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 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 2014. 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 gradskim 
osnovnim školama. Grad financira prehranu u školi temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, a 
besplatnu prehranu u prošloj školskoj godini je koristilo 523 učenika. 
 
 
 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 
„Zlatni Cekin“. U prvih 6 mjeseci ove godine  program je financiran s iznosom od 180.000 
kuna. 
 
 
 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 2014. godine za ovaj program 
izdvojio 43.748 kuna. 
 
 
 
 Jednokratna pomoć za novorođenčad 
 

U prvih šest mjeseci 2014. riješeno je 213 zahtjeva za pomoć pri rođenju djeteta, 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 ove godine, na temelju predanih zahtjeva, isplaćene su 63 jednokratne pomoći.  
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 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 ove godine iznosila su 123.000 kuna 
 
 
 
 Sredstva namijenjena Udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi, 

Udrugama građana i Udrugama proistekle iz Domovinskog rata 
 
Grad je krajem prošle godine raspisao Javni natječaj za financiranje projekata/programa 
udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda u 2014. godini. Po provedenom 
natječaju potpisani su ugovori s udrugama o financiranju projekata/programa: 
 
Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi (19 udruga) 41.000 kuna 
Udruge građana (14 udruga) 43.500 kuna 
Udruge proistekle iz Domovinskog rata (8 udruga) 44.000 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 ove godine iznosila je 70.000 kuna. 
 
 
 
 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 

 
Sredstva su realizirana temeljem zahtjeva župa za obnovu i uređenje vjerskih objekata. 
Pružena je potpora obnovi i izgradnji župnih crkava, uređenju župnih domova te uređenju 
prostora za rad pučke kuhinje za prvih šest mjeseci u ukupnom iznosu od 61.300 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 
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Grada Slavonskog Broda zaprimio je oko 1600 zahtjeva građana za subvenciju javnog 
gradskog prijevoza, za što je u istom razdoblju izdvojeno preko 890.000 kuna.  

 Dodijeljene gradske stipendije studentima 

Grad Slavonski Brod kontinuirano pomaže studentima u podmirenju troškova njihova 
obrazovanja. U veljači ove godine potpisani su ugovori o dodjeli studentske potpore Grada 
Slavonskog Broda za akademsku godinu 2013./2014.   
 
Grad je u akademskoj godini 2013./2014. dodijelio ukupno 31 gradsku stipendiju; pet 
stipendija studentima prvih godina studija, dvadeset i pet stipendija studentima viših godina, 
te jednu stipendiju vrhunskom sportašu. Iznos mjesečne studentske potpore za studente koji 
studiraju izvan Slavonskog Broda je 1000,00 kuna, a za one koji studiraju u gradu 500,00 
kuna.  
 
Odlukom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda od 20. prosinca 2013. godine iznos 
proračunskih sredstava namijenjen financiranju studentskih potpora povećan je za 50.000,00 
kuna. Na taj način isplata studentske potpore u ovoj akademskoj godini omogućena je za još 
dodatnih šest studenata. 
 
 
 
 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. Od 17. lipnja do 24. kolovoza 
2014. u Dječjem odmaralištu Slavonski Brod ljetovalo je ukupno 579 djece u pratnji 49 
učitelja, 10 animatora, medicinskog osoblja i učitelja plivanja. Cijena boravka po djetetu 
iznosi 1.599 kuna. Grad je snosio troškove ljetovanja za 17 djece iz socijalno ugroženih 
obitelji. 
 
 
 Ljetovanje na Korčuli 

 
Brodsko odmaralište na Korčuli i ove je godine privuklo velik broj posjetitelja. I ove su godine 
u predsmjeni ljetovali umirovljenici, dok je u ostalim smjenama ljetovalo ukupno oko 700 
građana.  
 
 
 
 
MANIFESTACIJE 
 
 
 Dječje pokladne svečanosti 
 

Početkom veljače 2014. održane su tradicionalne Dječje pokladne svečanosti.  Iako je dječja 
pokladna povorka trebala prodefilirati središtem grada prema Trgu Ivane Brlić-Mažuranić, 
zbog nepovoljnih vremenskih prilika program je premješten u Sportsku dvoranu „Vijuš“. 
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 
 

Slavonski Brod je ove godine po 42. puta zaplovio u svijet bajki Ivane Brlić-Mažuranić, a 
tradicionalne Dječje svečanosti, posvećene liku i djelu poznate brodske književnice, ponovno 
su donijele bogat program. U sklopu programa otvorenja pod nazivom „Ivanomania“, koji je 
po prvi puta izveden uz pomoć 3D slike Filipa Mrvelja, na glavnom gradskom trgu zaplesali 
su članovi brojnih brodskih plesnih skupina. Programu otvorenja prethodila je premijera 
glazbeno-scenske čarolije „Regoč“, u kojoj je sudjelovalo šezdesetak učenika brodskih 
osnovnih škola. 
 
U sklopu programa Dječjih svečanosti održane su brojne izložbe, predstave, radionice, 
prezentacije, promocije knjiga, slikovnica, studija, a organizirana je i prodajna izložba 
rukotvorina. Ovogodišnja novost su radionice otvorenoga tipa u kojima su mogli sudjelovati 
svi posjetitelji ove tradicionalne manifestacije. Slavonski Brod je tijekom Dječjih svečanosti 
posjetilo više od pet tisuća djece i mladih.  
 
 
 
 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. Tradicionalni program povodom Dana Grada Slavonskog Broda „Volim 
Brod – djeca i mladi svome gradu za njegov dan“ održan je u sportskoj dvorani „Vijuš“, dok 
su brodski maturanti norijadu proslavili u sportskoj dvorani „Brod“. U dvorani Glazbene škole 
održana je i Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, na kojoj su 
dodijeljena i javna priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda pojedincima i predstavnicima 
udruga, koji su svojim radom i djelovanjem pridonijeli razvoju i ugledu našega grada. 
U sklopu programa obilježavanja Dana grada za građane je organiziran besplatan koncert 
Jelene Rozge u dvorani „Vijuš“. 
 
 
 Dodijeljene nagrade najboljim sportašima, sportašicama i sportskim 

udrugama u 2013. godini 
 
Grad Slavonski Brod i Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda dodijelili su 
priznanja najuspješnijim sportašima, sportašicama i sportskim udrugama u 2013. godini. 
Pred stručnom komisijom nije bio nimalo lak zadatak, što dokazuje i podatak od više od 2500 
mladih sportaša koji su na temelju ostvarenih rezultata u protekloj godini uvršteni u 
perspektivne sportaše temeljem nominacija njihovih klubova.  
 
 
 
 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 organizirani su 
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brojni rekreativno-zabavni sadržaji, zanimljive aktivnosti te različiti oblici kreativnog 
korištenja slobodnog vremena. Cilj ovog ljetnog programa je omogućiti djeci i mladima 
provođenje slobodnog vremena tijekom školskih praznika uz stručno vođenje i nadzor, 
promicati zdrav načina življenja, te mlade da se i nakon ljetnih programa nastave baviti 
određenim aktivnostima. Svi sadržaji i programi bili su besplatni. 
 
 
SAJMOVI 
 
 Flora Fest 

 
Početkom svibnja u brodskoj Tvrđavi je održan 7. sajam cvijeća „Florafest“ .Tijekom dva 
sajamska dana, posjetitelji su imali priliku uživati u zabavnom i izložbenom dijelu ove gradske 
manifestacije, koja je ove godine okupila oko 90 izlagača. U sklopu programa sajma ponovno 
je organizirana izložba rezanog cvijeća i to na slobodnu temu, a djelatnici komunalnih 
poduzeća iz sedam gradova uredili su cvjetne gredice u brodskoj Tvrđavi. 
 
 
 
 
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 2014. godine na raspravu i usvajanje. 
 
 
 
 
 

        Gradonačelnik 
                                                                                               Mirko Duspara,dr.med. 
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