
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADONAČELNIK 
KLASA:022-05/15-01/1 
UR.BR:2178/01-07-15-1 
Slavonski Brod, 7. rujna 2015. 
 
Temeljem članka 48. 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.) i članka 49. Statuta Grada Slavonskog 
Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09. i 13/10. i Službeni glasnik 
Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) Gradonačelnik Grada 
Slavonskog Broda, podnosi 
 

Izvješće o radu Gradonačelnika 
Grada Slavonskog Broda za razdoblje 

siječanj-lipanj 2015. godine 
 
 
UVOD 
Tijekom promatranog razdoblja od 1. siječnja 2015. do 31. lipnja 2015. godine 
nastavili smo realizaciju već započetih projekata na području grada. Istovremeno, 
započeli su i radovi na novim projektima; uz izgradnju, rekonstrukciju, uređenje cesta 
i pješačkih staza te postavljanje nove energetski učinkovite javne rasvjete na 
gradskim ulicama, u promatranom razdoblju ostvarili smo i projekte kojima nastojimo 
poboljšati kvalitetu života građana Slavonskog Broda poput izgradnje novog gradskog 
dječjeg vrtića „Tintilinić“ u Naselju Zrinski Frankopan te energetske obnove gradskih 
dječjih vrtića i osnovnih škola. 
 
U svibnju ove godine službeno je započeo i postupak osnivanja sveučilišta u 
Slavonskom Brodu, a ova inicijativa donosi gospodarski razvoj Slavonskom Brodu te 
bolju budućnost za mlade. 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 2015. godine.  

 
 
 Službeno započeo proces osnivanja sveučilišta u Slavonskom Brodu 

 
U svibnju ove godine je održan sastanak sa svim dekanima visokoobrazovnih 
ustanova s područja grada na kojem im je uručena službena inicijativa za osnivanjem 
sveučilišta u Slavonskom Brodu. Samo nekoliko dana nakon održanog sastanka 
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službeno je započeo proces osnivanja sveučilišta. Fakultetsko vijeće Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu jednoglasno je donijelo odluku o istupanju Strojarskog 
fakulteta Slavonski Brod iz sastava Sveučilišta ''Josipa Jurja Strossmayera'' u Osijeku. 
Vijeće je istovremeno donijelo odluku o pristupanju Strojarskog fakulteta inicijativi za 
osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu.  
 
Isti postupak pokrenuli su i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti-Dislocirani 
studij u Slavonskom Brodu te Studentski centar, a inicijativa osnivanja sveučilišta u 
Slavonskom Brodu dobila je i službenu podršku Veleučilišta u Slavonskom Brodu, koje 
će također biti njegova buduća sastavnica.  
 
U lipnju ove godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na svojim 
službenim stranicama objavilo Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o 
Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Prijedlog Zakona o sveučilištu u Slavonskom Brodu 
Vlada Republike Hrvatske je uputila u saborsku proceduru 17. rujna 2015. 
 
 Slavonski Brod ponovno dobio najvišu ocjenu za otvorenost 

proračuna građanima 
 
Grad Slavonski Brod je u lipnju 2015. godine dobio četvrtu nagradu za 
transparentnost u razdoblju od posljednjih pet godina. Nakon nagrade za 
najtransparentniji gradski proračun 2010. godine te nagrada za transparentnost i 
odgovornost tijela lokalne i regionalne samouprave 2012. i 2014. godine, Institut za 
javne financije predstavio je rezultate istraživanja o transparentnosti proračuna 
jedinica lokalne i regionalne samouprave, prema kojem je Slavonski Brod s ocjenom 
„odličan“ ponovno među najboljim gradovima u Hrvatskoj. 
 
Za razliku od prethodnih istraživanja, ove godine su po prvi put obuhvaćene sve 
županije, gradovi i općine, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici 
Hrvatskoj. Priznanje Instituta za javne financije rezultat je sustavne otvorene 
komunikacije Gradske uprave s građanima, kako bi imali na raspolaganju što više 
informacija o proračunu Grada Slavonskog Broda, o tome kako se i na što troše 
proračunom planirana sredstva te kako bi dostavljanjem svojih prijedloga i mišljenja i 
sami mogli sudjelovati u njegovom kreiranju. 
 
Uz detaljne informacije o proračunu za tekuću godinu te o izvršenju proračuna, na 
službenim stranicama Grada Slavonskog Broda objavljen je i pojednostavljen 
proračunski vodič za građane te obrazac putem kojeg mogu dostaviti svoje prijedloge 
Gradskoj upravi.  
 
 Novi proizvodni pogon tvrtke „Boxmark Leather“ 

 
Gradska uprava Grada Slavonskog Broda je u razdoblju od travnja do kraja srpnja 
2015. godine intenzivno vodila pregovore s tvrtkom Boxmark Leather oko otvaranja 
novog proizvodnog pogona u Slavonskom Brodu. Iako je investitor bio zainteresiran 
za otvaranje novog proizvodnog pogona u Gospodarskoj zoni „Bjeliš“ ipak se odlučio 
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za prostor bivšeg trgovačkog centra „Pevec“, koji je također kao alternativnu lokaciju 
preporučila Gradska uprava, i to zbog već izgrađenog objekta koji omogućuje brži 
početak proizvodnje i rada te proširenje poslovanja u narednom razdoblju.  
 
Upravo zato će novi proizvodni pogon tvrtke Boxmark već u rujnu zaposliti 200 
radnika, a tijekom 2016. godine njih još oko 500. Ova investicija znači nova radna 
mjesta prije svega za građane s područja Slavonskog Broda. Novi proizvodni pogon 
dokazuje da poduzetnici i ulagači prepoznaju zalaganje Gradske uprave za nove 
investicije u Slavonskom Brodu.  
 
Grad Slavonski Brod već godinama radi na stvaranju što povoljnijih uvjeta za 
poduzetnike, pogotovo onih čiji projekti donose nova radna mjesta.  Gradska uprava 
tako oslobađa investitore i do 100 posto iznosa komunalnog doprinosa, a 
poduzetnicima se nastoji olakšati ulaganje i kroz mjere poput umanjenja komunalne 
naknade, te djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku. 
 
 Infrastrukturni projekti za sigurniji promet u gradu 

 
U promatranom razdoblju Gradska uprava Grada Slavonskog Broda je razriješila 
imovinsko-pravne odnose nužne za početak radova na jednom od  najvažnijih 
prometno-infrastrukturnih projekata na području grada, izgradnji kružnog toka na 
križanju kod Ulice Petra Svačića s Novom Ulicom Hanibala Lucića i odvojkom Petra 
Svačića na D53. Radovi ukupne vrijednosti 5,6 milijuna kuna započeli su 6.kolovoza 
2015., a rok za njihov dovršetak je 120 dana, odnosno u studenom ove godine.  
 
Početkom svibnja ove godine dovršeni su radovi na još jednom važnom 
infrastrukturnom projektu- izgradnji kružnog toka na križanju Svačićeve ulice i Ulice 
Matije Gupca ukupne vrijednosti 5,4 milijuna kuna. Ovi vrijedni investicijski projekti 
svakako pridonose smanjenju prometnih gužvi u gradu te povećavaju razinu 
sigurnosti svih sudionika prometa.  
 
 
GRADSKI PROJEKTI 
 
 Gospodarsko proizvodno-poslovna zona „Zapad“ 

 
Kako bi se pomoglo razvoju poduzetništva na području grada i otvaranju novih 
radnih mjesta Gradska uprava Grada Slavonskog Broda inicirala je projekt nove 
Gospodarsko proizvodno-poslovne zone „Zapad“. U ožujku ove godine Grad Slavonski 
Brod je objavio javni poziv na dostavu ponuda za izradu Urbanističkog plana 
uređenja (UPU) proizvodno-poslovne zone Jelas- gospodarska poslovna zona Zapad. 
Prijedlog UPU-a proizvodno-poslovne zone Jelas- gospodarska poslovna zona Zapad 
je izrađen u promatranom razdoblju, a početkom rujna ove godine održano je i 
njegovo javno izlaganje. Riječ je o vjerojatno najbolje pozicioniranoj gospodarskoj 
zoni u Slavoniji, a zemljište na kojem će se realizirati ovaj projekt nalazi u blizini 
zapadnog ulaza u Slavonski Brod s autoceste A3. Zona će imati visoku razinu 
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infrastrukturne opremljenosti koja će omogućiti poslovanje s najmodernijim 
tehnologijama. 
 
 
 
 Projekt izgradnje dječjeg vrtića „Tintilinić“ u Naselju Zrinski 

Frankopan 
 
U promatranom razdoblju izvode se građevinski radovi na izgradnji novog gradskog 
dječjeg vrtića u Naselju Zrinski Frankopan. Ukupna vrijednost projekta je 
3.140.144,46 milijuna kuna. Novi gradski vrtić, koji je službeno otvoren 14. rujna 
2015., omogućuje smještaj za 74 djece u tri skupine. Tako je za djecu jasličke dobi 
predviđeno 22 mjesta; za djecu od tri do četiri godine 24 mjesta te za djecu od četiri 
do šest godina 28 mjesta. Na više od 500 m2 djeci je osiguran prostor za boravak i 
višenamjenska dvorana, prostor za odgajatelje, garderobe, sanitarni čvorovi i dr. 
Tijekom promatranog razdoblja se izvode i radovi na izgradnji prilazne ceste s 
infrastrukturom (spoj na Ulicu Anastasa Popovića) kako bi se osigurao prilaz do vrtića 
i spoj na svu potrebnu infrastrukturu.  
 
 Dovršeni radovi na izgradnji školske sportske dvorane OŠ „Đuro 

Pilar“ u Brodskom Vinogorju 
 

Početkom ožujka 2013. godine započeli su radovi na izgradnji školske sportske 
dvorane Osnovne škole „Đuro Pilar“ u Brodskom Vinogorju. Ukupna vrijednost 
projekta je 11,5 milijuna kuna. U promatranom razdoblju dovršeni su radovi na ovom 
projektu, a Osnovna škola „Đuro Pilar“ danas ima dvodijelnu sportsku dvoranu s 
pratećim sadržajima; trim dvoranu i malu pomoćnu dvoranu s pratećim sadržajima, 
te novi sanitarni čvor. U sklopu radova na projektu je izgrađena i nova kotlovnica, 
polivalentni hol, nova knjižnica te informatička učionica na katu škole.  
 

 
 Dovršeni radovi na dogradnji školske zgrade OŠ „Bogoslav Šulek“ 

 
U promatranom razdoblju dovršeni su radovi na projektu dogradnje školske zgrade 
OŠ „Bogoslav Šulek“. Novoizgrađeni dio škole je otvorio svoja vrata učenicima prvog 
dana školske godine 2015./2016. 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.  
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.893.461,41 kuna, a trenutno su tijeku i radovi na 
obnovi sustava grijanja u ovoj gradskoj školi vrijedni 947.715,62 kuna, koji će 
omogućiti veću energetsku učinkovitost školskog objekta te značajne uštede na 
potrošnji energenta. U studenom 2011. svečano je otvoren prvi nadograđeni dio ove 
najveće gradske osnovne škole kada je u izgradnju 4 nove učionice uloženo oko 2,5 
milijuna kuna. 
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 Projekt energetske obnove dječjeg vrtića „Kosjenka“   
 

U prvih šest mjeseci ove godine dovršeni su radovi na projektu energetske obnove 
Dječjeg vrtića „Kosjenka“, koji obuhvaća uređenje krovišta i fasade ovog gradskog 
dječjeg vrtića. Ukupna vrijednost projekta iznosi 383.218,75 kuna. Novu energetski 
učinkovitu fasadu i krovište od prošle godine već ima dječji vrtić „Stribor“,u čiju je 
obnovu također uloženo oko 400.000,00 kuna.  
 
 Raspisan javni natječaj za projekte energetske obnove OŠ „Hugo 

Badalić“-Područna škola Jelas te OŠ „Blaž Tadijanović“ u Podvinju 
 
Krajem travnja 2015. godine Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 
raspisala je javni natječaj za projekte energetske obnove Osnovne škole „Hugo 
Badalić“-Područna škola Jelas te Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ u Podvinju. 
Gradska uprava Grada Slavonskog Broda je prošle godine prijavila sve gradske dječje 
vrtiće i osnovne škole u Program energetske obnove zgrada javnog sektora koji 
provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Kroz ovaj program 
se financira energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora poput škola, vrtića i 
bolnica za koje se utvrdi da postoji isplativost obnove odnosno energetski učinak.  
 
Projekti energetske obnove dviju gradskih škola obuhvaćaju radove na uređenju 
krovišta, fasade, kotlovnice i stolarije, a ukoliko je potrebno, mijenjat će se i 
energenti. Veća energetska učinkovitost gradskih dječjih vrtića i osnovnih škola 
omogućit će značajne uštede u potrošnji energije te još bolje uvjete odgoja i 
obrazovanja za najmlađe Brođane. 
 
 Potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Brod 2“. 

 
U veljači ove godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta „Brod 2“. Riječ je o 
projektu koji predstavlja nastavak aktivnosti započetih IPA projektom, a njegova 
svrha je poboljšati vodno-komunalnu infrastrukturu na području aglomeracija 
Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci. Datumom pristupanja 
Republike Hrvatske Europskoj Uniji otvorila se mogućnost sufinanciranja projekata 
odvodnje i vodoopskrbe iz Kohezijskog fonda. Upravo je zato TD Vodovod, na 
temelju objavljenog natječaja Ministarstva poljoprivrede, predalo svoj prijedlog 
projekta koji je prihvaćen, a ugovorena vrijednost izrade potrebne dokumentacije 
iznosi 8.429.800,00 kn. 
TD Vodovod, kao nositelj projekta, s partnerima na projektu snosi 15 % tog iznosa, 
dok se ostatak sufinancira iz Kohezijskog fonda. Rok za izradu projektne 
dokumentacije je 30. lipanj 2016. godine, a projektom je između ostaloga predviđena 
izgradnja kanalizacije s pripadajućim objektima na području naselja Budainka i 
Brodsko-Vinogorje, izgradnja crpne stanice rasteretnih voda za naselje Mali Pariz te 
rekonstrukcija vodovodno-kanalizacijske mreže u gradu. Projektom „Brod 2“ 
obuhvaćene su sve aktivnosti potrebne kako bi se izgradila nedostajuća ili zamijenila 
neispravna vodno-komunalna infrastruktura bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog 
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fonda. Na taj način građanima kao korisnicima bit će omogućen još kvalitetniji sustav 
vodoopskrbe i odvodnje. 
 
 
 
 Nastavak radova na sanaciji deponije „Vijuš“ 

 
Početkom veljače potpisan je ugovor o nastavku radova na projektu sanacije 
odlagališta otpada „Vijuš“. Vrijednost radova na novoj fazi projekta sanacije gradske 
deponije iznosi 3.980.445,81 kuna, a Fond za zaštitu okoliša sufinancira 60 posto tog 
iznosa. Ovom fazom radova na projektu predviđeno je uređenje ulazno-izlazne zone 
deponije „Vijuš te radovi na izgradnji asfaltiranog platoa za privremeno skladištenje i 
razvrstavanje otpada sa svom potrebnom infrastrukturom. Također, na gradskoj 
deponiji postavljena je i kolna vaga koja bilježi količinu uvezenog komunalnog 
otpada. U sklopu ove faze projekta predviđena je i izgradnja sabirnog bazena za 
otpadne vode, separatora i taložnika ulja i masti te izgradnja platoa za pranje vozila 
za odvoz otpada u ulazno-izlaznoj zoni deponije. Radovi su dovršeni u kolovozu ove 
godine. Slavonski Brod je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji će ispoštovati 
zakonski rok po pitanju sanacije gradske deponije. Kroz ovaj projekt se značajno 
pridonosi očuvanju i zašiti okoliša.  
 
 Projekt izgradnje azila na životinje u Slavonskom Brodu 

 
Krajem svibnja započeli su radovi na prvoj fazi projekta izgradnje azila za životinje 
koja se odnosi na izgradnju dva od ukupno pet predviđenih blokova za smještaj 
pasa. Riječ je o prvom azilu u Hrvatskoj koji će u potpunosti odgovarati svim 
europskim propisima i standardima kada je riječ o zbrinjavanju napuštenih životinja. 
Površina glavne zgrade azila, koja će biti smještena na ulaznom dijelu, iznosit će oko 
350 m2, a na preostalom prostoru predviđena je izgradnja ukupno pet blokova za 
smještaj pasa, pri čemu će svaki blok biti površine cca. 115 m2. Polovina 
predviđenog prostora za pse bit će zatvoreni prostor, a preostali dio poluotvorenog 
tipa. Prostor za smještaj mačaka, koji će biti posebno odvojen, bit će na površini od 
otprilike 30 m2. Preostali dio parcele, koji će biti ograđen, uglavnom će biti zelene 
površine. Riječ je o azilu koji će životinjama, osim smještaja, nuditi i potrebnu 
veterinarsku skrb što je praksa u svim razvijenim sredinama.  
 
 Dovršeni radovi na obnovi pročelja kuće Brlić u Slavonskom Brodu 

 
U ožujku ove godine dovršeni su radovi na obnovi pročelja obiteljske kuće Brlić, koju 
je Grad 2012. godine za 345.000,00 eura otkupio od nasljednika slavne književnice 
Ivane Brlić-Mažuranić. Kroz trogodišnji projekt Ministarstva kulture za obnovu kuće 
Brlić je odobreno  oko 900.000,00 kuna. Iz tih je sredstava 2013. godine saniran krov 
kuće, a krajem 2014. godine započeli su i radovi na obnovi pročelja. Cilj Grada 
Slavonskog Broda je pretvoriti ovo zaštićeno kulturno dobro u muzej kako bi mlade 
generacije mogle posjetiti prostor u kojem je poznata dječja književnica stvarala 
svoja djela.  
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  Gradsko kupalište „Poloj“ i Gradski bazeni pripremljeni za novu 

ljetnu sezonu  
 
Grad Slavonski Brod svake godine ulaže sredstva u obnovu sadržaja za cjelodnevni 
odmor i rekreaciju na Gradskom kupalištu „Poloju“ koje je u ljetnoj sezoni 2015. 
posjetilo gotovo 70.000 posjetitelja. Cijene korištenja sadržaja za odmor i rekreaciju 
na "Poloju" neprimijenjene su od 2012. godine. Cjelodnevni parking za automobil 
posjetitelji plaćaju 5 kuna, dok parking za bicikle iznosi samo 2 kune dnevno. 
Cjelodnevno iznajmljivanje suncobrana i ležaljki stoji 10 kuna, a 20-minutno 
korištenja aquaparka 5 kuna. Korištenje sportskih terena naplaćuje se po cijeni od 5 
kuna po satu.  Ove godine su postavljeni i novi elementi na dječjem igralištu. Uz to, 
kvaliteta vode na omiljenom gradskom kupalištu posljednje četiri godine je 
kontinuirano ocijenjena kao izvrsna. Gradskih bazeni su također potvrdili svoj status 
omiljenog ljetnog odredišta brojnih građana. Vanjski bazen gradskog bazenskog 
kompleksa dnevno je posjećivalo u prosjeku oko 1000 osoba, a danima vikenda ta 
brojka je iznosila i oko 1500 građana. U ljetnoj sezoni 2015. Gradski bazeni su 
zabilježili oko 50.000 posjeta građana.  
 
 Terenska nastava učenika gradskih osnovnih škola na Gradskim 

bazenima 
 
Početkom 2015. godine predstavnici Grada Slavonskog Broda su održali sastanak s 
ravnateljima svih gradskih osnovnih škola na temu uključivanja što većeg broja 
osnovnoškolaca u programe na Gradskim bazenima. Na sastanku je dogovoren novi 
oblik nastavne aktivnosti za učenike gradskih osnovnih škola za koje je, uz suglasnost 
roditelja, organiziran blok od tri školska sata terenske nastave na Gradskim bazenima 
uz stručno vodstvo profesora kineziologije zaposlenih na Gradskim bazenima.   
 
Cijena termina ovakve terenske nastave na Gradskim bazenima iznosi 10 kuna po 
djetetu, a Grad je s koncesionarom za obavljanje usluge javnog gradskog prijevoza 
dogovorio i prijevoz za učenike udaljenijih gradskih škola do Gradskih bazena i to po 
cijeni od samo 5 kuna. U prvih šest mjeseci ove godine kroz ovakvu terensku nastavu 
na Gradskim bazenima je prošlo 1928 učenika.  
 
 
KOMUNALNA INFRASTUKTURA 
 
 
 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na 

području Slavonskog Broda  
 
Temeljem utvrđenog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu, te ranije provedenog postupka javne nabave, 11. lipnja 2015. 
godine s tvrtkom Promet građenje d.o.o iz Požege sklopljen je Ugovor o izgradnji 
cesta u gradu Slavonskom Brodu ukupne vrijednosti radova 3.034.525,20 kuna bez 
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PDV-a. Radovi na izgradnji cesta u Slavonskom Brodu su započeli 24.lipnja 2015., a 
predmet ugovora su; 
 Orahova ulica 
 Ulica A. Kažotića 
 Ulica M. Čorak Slavenski 
 Osječka odvojak 
 Selište I 
 Ulica Rudine 
 Pristupna cesta i parkiralište za Dječji vrtić „Tintilinić“ u Naselju Zrinski         
          Frankopan 
 Ulica M. Turčinovića 
 
Izvođač radova na Programu održavanja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na 
području grada u 2015. godini je tvrtka Cestar d.o.o, a ukupna vrijednost ugovora 
iznosi 2.686,710,92 bez PDV-a. Tijekom promatranog razdoblja sanirane su slijedeće 
gradske ceste i staze na kojima su oštećenja ometala normalno kretanje vozila i 
pješaka i to na slijedećim lokacijama; 
 
Ulica Mile Budaka, Borovska ulica, Naselje Huge Badalića, Berislavićeva ulica, 
Branimirova, Brkića put, Davida Bogdanovića, Bakačeva, Brlića put, Luke Botića, 
Zlatka Balokovića, Ulica D. Cesarića, Braće Crljen, Cankareva ulica, Cerje 
Dunavska ulica, J. Dobrile, Ulica grofa Janka Draškovića, Krste Frankopana, Sv. 
Franje, križanje ulica Ivana Gundulića i J.J. Strossmayera, Ljudevita Gaja, Matije 
Gupca, Graničarska, Mate Grkovića, Sv. Lovre, Naselje A. Hebrang blok IV i V, 
Hercegovačka, Matije Ivanića, V. Jagića, Naselje Jelas, u Ulici Krivača I, P. Krešimira 
IV, Eugena Kumičića, Bartola Kašića, Aleja M. Krleže, Košarevac, odvojak iz ulice 
Kerdeni, križanje ulica Sv. Franje i Hanibala Lucića, Branimira Livadića, Mostarska, 
Naselje Marinci, Marka Marulića, Frana Mažuranića, Fra Grge Martića, Mostarska, 
Mrsunjska ulica, Leopolda Mandića, nadvožnjak Marinci,  Vjenceslava Novaka, Grge 
Novaka, Požeška ulica, Posavska, Đure Pilara, Anastasa Popovića, Mihovila 
Pavlinovića, Podravska, Trg pobjede, prilaz parkiralištu HMP Plavo polje, Ivana pl. 
Zajca, Pavla Radića, Primorska, Supilova ulica, Smičiklasova, spoj Šubićeve i Osječke, 
Šubićeva, Pavla Šubića, Andrije Štampara, J. Užarevića, Mate Ujevića, Velebitska, 
Vladimira Vidrića, Vinogradska, križanje Vinogorske i Vlahe Bukovca, Zvizdovićeva, 
Zagrebačka, Nikole Zrinskog te Žumberačka ulica.  
 
Nasipanjem kamenog tucanika sanirane su sljedeće ulice; 
 

Rudine, Sv. Ane, Rasadnička ulica, Kotlić, Hrastić, Plitvička ulica, Ivankov dol II, 
Grbavica, Put Male Gospe, Cerje, Gaj III, Pribudovačka, Sadovi, Papučka, 
Karašička, Grbavica, Kalnička ulica, Grbavica odvojak, spoj ulica F. Maričevića i 
don Ive Prodana, spoj ulica don Ive Prodana i Vida Došena, odvojak Osječke 
ulice, Savska ulica zajedno sa odvojcima, Stadionska ulica , Majke Terezije izlaz 
na Lanosovićevu, parkiralište u ulici Matije Gupca, ulica Gaj, ulica Hrvatskih 
dobrovoljaca, Gaj II, Zvonimira Lukačevića, Janiševac IX.  
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U razdoblju od prvih šest mjeseci ove godine izvršeni su i radovi na horizontalnom i 
vertikalnom obilježavanju biciklističke staze na Šetalištu braće Radić, te radovi na 
preregulaciji prometa na potezu Ulica Bečic- Zagrebačka ulica- Zvizdovićeva ulica te u 
ulicama Fra Marijana Jaića i Vjekoslava Babukića.  
 
 Postavljen privremeni kružni tok na križanju Budakove i Kumičićeve 

ulice 
 

Krajem lipnja započeli su radovi na postavljanju privremenog montažnog kružnog 
toka na raskrižju ulica Dr. Mile Budaka i Eugena Kumičića. Radi bolje regulacije 
prometa, bržeg protoka vozila te povećanja razine sigurnosti svih sudionika prometa 
na ovom raskrižju, u sklopu radova na postavljanju novog kružnog toka ukinuta su 
dva postojeća pješačka prijelaza kod Industrijske i Tehničke škole te je označen novi 
na raskrižju ulica Eugena Kumičića i Ivana Cankara. Ukupna vrijednost radova na 
postavljanju  privremenog kružnog toka iznosi 100.532,00 kuna.  
 
 Nastavak radova na modernizaciji sustava javne rasvjete na 

području Slavonskog Broda 
 
Grad Slavonski Brod posljednjih nekoliko godina sustavno ulaže sredstva u 
modernizaciju javne rasvjete kojom se stvaraju sigurniji uvjeti za sve sudionike 
prometa, smanjuje onečišćenje okoliša te istovremeno omogućuju značajne uštede 
na potrošnji električne energije. Dana 15. travnja 2015. godine, na temelju ranije 
provedenog postupka javnog natječaja, sklopljen je ugovor za izgradnju i 
modernizaciju javne rasvjete u gradu Slavonskom Brodu ukupne vrijednosti 
2.167.490,90 kuna bez PDV-a.  
 
Krajem lipnja su započeli prvi ugovorom predviđeni radovi na postavljanju nove 
energetski učinkovite javne rasvjete i to na Naselju Andrije Hebranga. Tijekom 2015. 
godine planirana je, a većim dijelom i već dovršena,  modernizacija javne rasvjete i u 
ulicama dr. Mile Budaka na dijelu od Ulice Eugena Kumičića do Vinogradske ulice, 
Eugena Kumičića, Andrije Štampara, Vladimira Nazora, Vatroslava Jagića, Matije 
Antuna Reljkovića, Osječkoj ulici, ulicama Marijana Lanosovića, Josipa Bašića, 
Augusta Šenoe te na Šetalištu Braće Radić. Na Šetalištu Braće Radić i na središnjoj 
šetnici u naselju Andrije Hebranga predviđena je ugradnja novih LED rasvjetnih tijela, 
a na ostalim lokacijama postavljaju se nova rasvjetna tijela u kojima će biti korišteni 
visokotlačni natrijevi svjetlosni izvori. 
 
Podaci pokazuju da modernizacijom javne rasvjete u Svačićevoj, Vukovarskoj, i 
Zrinskoj ulici, Ulici Petra Krešimira IV te na Trgu Pobjede, gdje su radovi obavljeni 
tijekom protekle godine, Grad Slavonski Brod ostvaruje godišnju uštedu na potrošnji 
električne energije u iznosu od gotovo 235.000,00 kuna. Uz radove na modernizaciji 
javne rasvjete na novim lokacijama u 2015. godini, Grad će ostvariti uštede na 
potrošnji električne energije od preko pola milijuna kuna godišnje. 
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U razdoblju od prvih šest mjeseci 2015. godine, na temelju ranije provedenog 
postupka javne nabave, obavljeni su i radovi na zamjeni postojećih semaforskih 
lanterni na području grada Slavonskog Broda sa 87 novih energetski učinkovitih LED-
lanterni ukupne vrijednosti 224.614,35 kuna, a Fond za zaštitu okoliša je sufinancirao 
40 posto tog iznosa. Nove lanterne omogućuju značajne uštede na potrošnji energije, 
bolju vidljivost te veću sigurnost sudionika u prometu. Energetski učinkovite 
semaforske lanterne postavljene su na slijedećim lokacijama; 
  
 Ulica Andrije Štampara – Ulica J.J. Strossmayera 
 Vukovarska ulica – Ulica Đure Pilara 
 Ulica Petra Krešimira IV – Ulica Matije Gupca 
 Zagrebačka ulica kod OŠ „ I.B. Mažuranić“ 
 Ulica Đure Pilara – Ulica Matije Gupca 
 
 
 
UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
 
 Nastavak radova na ozelenjivanju javnih gradskih površina  

 
Grad Slavonski Brod je prije dvije godine započeo akciju ozelenjivanja gradskih ulica, 
trgova i zelenih površina. Od početka akcije 2013. godine do danas, na području 
grada zasađeno je gotovo 2500 sadnica.  
 
Planom sadnje TD Komunalac, koji obuhvaća razdoblje od jeseni 2014. do proljeća 
2015. godine, obuhvaćeno je oko trideset lokacija na području grada. Ulica Juraja 
Dobrile, Osječka ulica, Ulice Josipa Runjanina, Frana Maričevića, naselja kardinala 
Franje Kuharića, Mikrorajon, Andrija Hebrang, ulice Augusta Cesarca, Ivana 
Gundulića, Matije Gupca i Vladimira Nazora samo su neke od njih. Veći dio radova 
proljetne sadnje mladica je odrađen do kraja ožujka, a na području grada zasađeno 
je oko 600 novih sadnica javora, lipa i jasena. Također, s javnih zelenih površina, 
uklonjeno je 270 panjeva koji su ostali nakon posječenih stabala, a na čija su mjesta 
odmah zasađena nova stabla.  
 
 Nove kante za biootpad na području MO „dr. Ante Starčević“ 
 

Početkom ožujka ove godine djelatnici TD Komunalac su započeli s podjelom 2.270 
PVC kanti za biorazgradivi otpad na području Mjesnog odbora „Dr. Ante Starčević“. 
Riječ je o pilot projektu kojim je građanima najvećeg gradskog mjesnog odbora 
omogućeno odvojeno prikupljanje ove vrste otpada, a koji je sufinancirao Fond za 
zaštitu okoliša. Grad Slavonski Brod od 2007. godine kontinuirano radi na odvojenom 
prikupljanju otpada. Tako u stambenim naseljima od ranije postoje „zeleni otoci“ koji 
građanima omogućuju primarnu selekciju otpada, a od kraja prošle godine podjelom 
12.500 kanti za papir odvojeno prikupljanje otpada omogućeno je i ostalim 
kućanstvima na području grada. 
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Glavni cilj novih zakonskih okvira po pitanju gospodarenja otpadom i zaštite okoliša 
je smanjiti količinu komunalnog otpada u gradovima i općinama te istovremeno 
povećati količinu korisnog otpada. Da je Slavonski Brod u tom smislu na dobrom putu 
potvrđuje i podatak o smanjenju količine komunalnog otpada za gotovo 16.000 tona 
u posljednjih pet godina, odnosno za preko 55 posto. 
 
 
 
PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI 
 
  Pučka kuhinja u Slavonskom Brodu 
 

Pučka kuhinja u Slavonskom Brodu počela je s radom u srpnju 2014. godine. Grad 
financira obroke temeljem gradske Odluke o socijalnoj skrbi, a pravo na obrok 
ostvaruju osobe koje nisu sposobne za rad, korisnici zajamčene minimalne naknade i 
troškova stanovanja, korisnici s preporukom Centra za socijalnu skrb te samci ili 
obitelji koje su se nenadano našle u posebno ugrožavajućim okolnostima. Grad je 
tijekom prvih 6 mjeseci 2015. godine financirao obroke za 56 korisnika Pučke kuhinje 
za što je izdvojeno 151.554,00 kuna te plaću jedne osobe i dio materijalnih troškova 
s iznosom od 49.999,00 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 2015. Grad je sufinancirao 
program s iznosom od 93.500,00 kuna. 
 
 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 su koristila 463 
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 180.000,00 kuna. 
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 Program prijevoza djece u Dječji vrtić Zlatni Cekin 
 

Program 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 2015. godine za ovaj program izdvojio 43.748,00 kuna. 
Također,u promatranom razdoblju Grad Slavonski Brod je sufinancirao i trošarine za 
nabavu novog kombi vozila za polaznike vrtića s iznosom od 20.752,37 kuna.  
 
 Jednokratna pomoć za novorođenčad 
 

U prvih šest mjeseci 2015. riješeno je 213 zahtjeva za pomoć pri rođenju djeteta, a 
iznos naknade je 1.000 kuna. 
 
 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 188.000,00 
kuna.  
 
 Sredstva namijenjena Udrugama iz područja zdravstva i socijalne 

skrbi, Udrugama građana i Udrugama proisteklim iz Domovinskog 
rata 

 
Grad Slavonski Brod je krajem 2014. godine raspisao Javni natječaj za financiranje 
projekata/programa udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda u 2015. 
godini. Po provedenom natječaju potpisani su ugovori s udrugama o financiranju 
projekata/programa: 
 
Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi (18 projekata) 120.000,00 kuna 
Udruge građana (19 projekata) 87.000,00  kuna 
Udruge proistekle iz Domovinskog rata (9 projekata) 62.500,00 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 
58.100,00 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 u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. 
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DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

 Postavljanje spomenika u Slavonskom Brodu za svu djecu stradalu u 
Domovinskom ratu  

Tijekom Domovinskog rata na području Hrvatske je poginulo 402 djece. Nakon 23 
godine ove nedužne žrtve dobivaju spomen obilježje u Slavonskom Brodu, gradu koji 
je izgubio najviše djece u ratu, njih 28. U travnju ove godine otvorena je izložba na 
kojoj je predstavljeno 39 idejnih, likovnih, urbanističko-arhitektonskih i krajobraznih 
rješenja Spomen obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu Republike Hrvatske 
pristiglih na ranije objavljen natječaj Ministarstva branitelja. Grad Slavonski Brod je 
za postavljanje spomenika dodijelio zemljište u parku pokraj Lučke kapetanije. U 
sklopu idejnoj rješenja spomen-obilježja predviđeno je uređenje parka kod Lučke 
kapetanije gdje će spomenik biti postavljen.  

 

 Iniciran program produženog boravka u svim gradskim osnovnim 
školama u kojima za to postoji interes  

 
Roditelji i učenici s područja Slavonskog Broda od ove školske godine imaju na 
raspolaganju jedan od najpovoljnijih programa produženog boravka u Hrvatskoj. 
Inicijalni sastanak predstavnika Gradske uprave Grada Slavonskog Broda s 
ravnateljima gradskih osnovnih škola na ovu temu održan je u siječnju 2015. godine.  
 
Prijedlogom novog pravilnika o programu produženog boravka, koji se primjenjuje od  
školske godine 2015./2016., predviđeno je da roditelji sufinanciraju trošak učitelja 
koji provodi program produženog boravka u školi. Istovremeno, Gradska uprava je 
pronašla način kako smanjiti cijenu prehrane učenika u produženom boravku koja je 
do sada iznosila 15 kuna po danu. Od ove školske godine pripremu obroka za 
učenike u produženom boravku je preuzela kuhinja gradskih dječjih vrtića što je 
cijenu prehrane, koju roditelji plaćaju, smanjilo na 7,5 kuna po danu.  
 
Najviša moguća cijena programa produženog boravka po učeniku, što ovisi o visini 
prihoda roditelja i broju dana korištenja prehrane u produženom boravku, iznosi 
420,00 kuna. Uz to, Grad Slavonski Brod je izašao u susret roditeljima s dvoje i više 
djece upisanih u program produženog boravka. Tako Grad sufinancira 30 posto 
cijene produženog boravka za drugo dijete, odnosno 70 posto za treće dijete upisano 
u program. Grad je osigurao prostorne uvjete za održavanje produženog boravka u 
svim gradskim osnovnim školama, te će kao i do sada snositi sve materijalne 
troškove vezane uz njegovo provođenje. Na ovaj način se želi osigurati jednake 
uvjete obrazovanja i skrbi svim učenicima gradskih osnovnih škola. 
 

 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 
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prebivalištem na području grada Slavonskog Broda, dobrovoljni darivatelji krvi s 
područja 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 Grad 
Slavonski Brod je subvencionirao javni gradski prijevoz za 1319 umirovljenika za što 
je utrošeno 849.860,00 kuna, 304 učenika/ studenata za što je utrošeno 126.070,00 
kuna te za 54 dobrovoljna darivatelja krvi. U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. 
godine za ovu namjenu je utrošeno 975.930,00 kuna.   

 

 Naknada za troškove stanovanja 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine naknadu za troškove stanovanja je 
koristilo  236 obitelji i  159 samaca, odnosno ukupno 395 korisnika. Za ovu je 
namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno 702.807,05 kuna. 

 

 Dodijeljene gradske stipendije studentima 

Grad Slavonski Brod je u akademskoj godini 2014./2015. stipendirao ukupno 41 
novog studenta. Od toga je trideset i jedna stipendija namijenjena za studente viših 
godina studija, a deset stipendija dodijeljeno je studentima prve godine. Ugovori o 
dodjeli studentske potpore Grada u novoj akademskoj godini su potpisani krajem 
siječnja u Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda. Studenti koji studiraju izvan 
područja grada tako su od Grada dobiti 1000,00 kuna stipendije, a studenti koji 
studiraju u Slavonskom Brodu stipendiju od 500,00 kuna mjesečno. Ove godine po 
prvi puta su dodijeljene stipendije svim bodovanim studentima koji su odgovarali 
uvjetima ranije raspisanog natječaja, a od 41 studenta koji su ostvarili pravo na 
gradsku stipendiju njih 40 studira izvan Slavonskog Broda.  
 
Grad  Slavonski Brod je u akademskoj godini 2014./2015. stipendirao ukupno 90 
studenta, a dodjelom studentske potpore nastoji im se olakšati financiranje studija te 
podmirenje troškova studentskog života. Iz gradskog proračuna za ovu namjenu 
godišnje se izdvaja oko milijun kuna. 
 
 Financiranje programa i projekata s područja kulture 

Grad Slavonski Brod ove godine financira programe i projekte udruga koji su od 
interesa za Slavonski Brod, te programe javnih potreba u kulturi s iznosom od preko 
pola milijuna kuna. Svečanost potpisivanja ugovora s predstavnicima udruga održava 
je u travnju ove godine. Ukupan iznos odobrenih sredstava za financiranje 46 
programa i projekata udruga koji su od interesa za Grad Slavonski Brod u 2015. 
godini je 269.500,00 kuna. Istovremeno, s 255.000,00 kuna financira se 39 
programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini. Ukupan iznos sredstava 
namijenjenih financiranju programa i projekata udruga od interesa za Grad, te javnih 
potreba u kulturi u 2015. godini je 524.500,00 kuna. Uz sredstva koja se svake 
godine odobravaju za provođenje njihovih programa i projekata, Gradska uprava želi 
pomoći udrugama i u samom postupku prijave projekata. Tako je početkom lipnja 
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održana radionice za udruge s područja grada na kojoj su, uz pomoć predstavnika 
gradske Razvojne agencije, imali priliku naučiti više o što kvalitetnijoj pripremi 
projekata i apliciranju na natječaje. 
 
 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 22. lipnja do 25. 
kolovoza 2015. u Dječjem odmaralištu Slavonski Brod ljetovalo je ukupno 589 djece 
u pratnji učitelja, animatora, medicinskog osoblja i učitelja plivanja. Cijena boravka 
po djetetu iznosi 1.599 kuna. Grad je snosio troškove ljetovanja za 16 djece iz 
socijalno ugroženih obitelji. 
Grad Slavonski Brod je u suradnji s Brodsko-posavskom županijom organizirao i 
boravak u gradskom dječjem odmaralištu za 6 voditelja i 43 djece iz Ukrajine, koja su 
postala izbjeglicama ili izgubila roditelje. 
 
 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 
oko 1000 građana.  
 
GRADSKE MANIFESTACIJE 
 
 Dječje pokladne svečanosti 
 

U veljači ove godine održane su 19. tradicionalne Dječje pokladne svečanosti.  
Tradicionalna dječja pokladna povorka i ove je godine okupila brojne mališane 
predškolskog i školskog uzrasta. Središtem grada prodefiliralo je 1043 djece uz 
pratnju Gradske limene glazbe „Željezničar“ te mažoretkinja Brodskog plesnog studija 
„Cascavela“. Pokladna povorka okupila se kod gradskog stadiona pokraj Save odakle 
je preko Florijanove i Ulice Petra Krešimira IV stigla do glavnog gradskog trga gdje je 
bio organiziran glazbeno-zabavni program. 
 
 U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić 
 

Slavonski Brod je ove godine po 43. puta zaplovio u svijet bajki Ivane Brlić-
Mažuranić, a tradicionalne Dječje svečanosti, posvećene liku i djelu poznate brodske 
književnice, ponovno su donijele bogat i raznolik program. Brojne polaznike gradskih 
dječjih vrtića i osnovnih škola, koji su prisustvovali programu otvorenja Dječjih 
svečanosti, u svijet bajki su uveli mladi brodski glumci Luka Stilinović i Matej 
Safundžić kroz izvedbu kratke predstave pod nazivom „U potrazi za čarobnim 
gradom“. U sklopu programa Dječjih svečanosti održane su brojne izložbe, predstave, 
radionice, prezentacije, promocije knjiga i slikovnica, a organizirana je i prodajna 
izložba rukotvorina.  
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 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 
na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić gdje su i brodski maturanti tradicionalno proslavili 
norijadu. U dvorani Glazbene škole održana je i Svečana sjednica Gradskog vijeća 
Grada Slavonskog Broda, na kojoj su dodijeljena  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 grupe „Crvena 
jabuka“. 
 
 
 Dodijeljene nagrade najboljim sportašima, sportašicama i sportskim 

udrugama u 2014. godini 
 
Grad Slavonski Brod i Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda dodijelili 
su priznanja najuspješnijim sportašima, sportašicama i sportskim udrugama u 2014. 
godini. Tijekom 2014. godine na području grada sportom se bavilo preko 3.000 
mladih, organizirano u 112 sportskih udruga i 40 sportskih grana, pod vodstvom 145 
trenera i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. Među ovogodišnjim dobitnicima 
priznanja ima 29 članova Hrvatske reprezentacije, državnih prvaka u svojim 
kategorijama te osvajača zlatnih, srebrnih i brončanih medalja.  
 
 
 Programi „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 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 8. sajam cvijeća „Florafest“ .Tijekom 
dva sajamska dana, posjetitelji su imali priliku uživati u zabavnom i izložbenom dijelu 
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ove gradske manifestacije, koja je ove godine okupila oko 90 izlagača. U sklopu 
programa sajma ponovno je organizirana izložba rezanog cvijeća na slobodnu temu, 
a djelatnici komunalnih poduzeća uredili su cvjetne gredice u brodskoj Tvrđavi. 
 
 
 
PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI 
 
Početkom ožujka ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras boravio je u posjetu 
Slavonskom Brod tijekom kojeg je održao i kratki radni sastanak s predstavnicima 
Gradske uprave Grada Slavonskog Broda. Glavna tema sastanka bila je buduća 
Gospodarska proizvodno-poslovna zona Zapad, odnosno njeno što skorije stavljanje 
u funkciju. Riječ je o projektu kojim se nastoji pomoći razvoju poduzetništva na 
području grada te potaknuti otvaranje novih radnih mjesta. 
 
 
U travnju 2015. godine Slavonski Brod je po prvi puta bio domaćin sjednice 
Predsjedništva Udruge gradova koja je okupila 24 gradonačelnika hrvatskih gradova. 
U radu sjednice sudjelovalo je 32 od ukupno 41 člana Predsjedništva, što dovoljno 
govori o velikom interesu za aktualnim temama vezanim uz lokalnu samoupravu o 
kojima se razgovaralo. Gradonačelnici su razgovarali i o učincima Vladine mjere 
otpisa dugovanja građanima te reformi poreza na dohodak. Jedna od tema održane 
sjednice bilo je i postavljanje spomenika svoj poginuloj djeci u Domovinskom ratu u 
Slavonskom Brodu. Nakon održane sjednice gradonačelnici su i razgledali postav 
izložbe idejnih rješenja spomen obilježja poginuloj djeci. 
 
 
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić i ministar 
poljoprivrede Tihomir Jakovina u lipnju su boravili u radnom posjetu Slavonskom 
Brodu gdje su obišli lokaciju tada budućeg gradilišta projekta izgradnje kružnog toka 
na križanju Svačićeve ulice i Ulice Hanibala Lucića. Nakon toga ministri su se uputili i 
u obilazak Željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu gdje su dovršeni preko 19 
milijuna kuna vrijedni radovi na modernizaciji. Ministri su obišli izgrađeni kružni tok 
na križanju Gupčeve i Svačićeve ulice, gradilište kružnog toka na istočnom ulazu u 
Slavonski Brod, te gradilište podvožnjaka u Osječkoj ulici.  
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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 2015. godine na 
raspravu i usvajanje. 
 
 
 

                          Gradonačelnik 
                                                                                      Mirko Duspara,dr.med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Gradonačelnik 
2. Gradsko vijeće 
3. Dosje 
4. Dokumentacija 
5. Zapisnik 
6. Pismohrana 

 

                                                                                                                          Stranica 18 
 


	GRADONAČELNIK
	Izvješće o radu Gradonačelnika
	Grada Slavonskog Broda za razdoblje
	siječanj-lipanj 2015. godine
	UVOD
	GRADSKI PROJEKTI
	Kako bi se pomoglo razvoju poduzetništva na području grada i otvaranju novih radnih mjesta Gradska uprava Grada Slavonskog Broda inicirala je projekt nove Gospodarsko proizvodno-poslovne zone „Zapad“. U ožujku ove godine Grad Slavonski Brod je objavio...
	Zaključak
	Gradonačelnik
	Mirko Duspara,dr.med.

