
 
 
 
 
 
 
 
GRADONAČELNIK 
KLASA:022-05/16-01/1 
URBROJ:2178/01-07-16-1 
Slavonski Brod, 14. rujna 2016. godine 
 
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, nakon razmatranja na 
Kolegiju Gradonačelnika,podnosi 
 

Izvješće o radu Gradonačelnika 
Grada Slavonskog Broda za razdoblje 

siječanj-lipanj 2016. godine 
 
UVOD 
 
Tijekom promatranog razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine započeli smo 

radove u sklopu predviđenih programa za 2016. godinu. Uz izgradnju, rekonstrukciju, 
uređenje cesta i pješačkih staza te postavljanje nove energetski učinkovite javne rasvjete na 
gradskim ulicama, u promatranom razdoblju dovršeni su radovi na ranije započetim 
projektima poput izgradnje novih reciklažnih dvorišta te energetske obnove gradskih dječjih 
vrtića.  

Također, u promatranom razdoblju započeli su i radovi na novim projektima kojima 
nastojimo poboljšati kvalitetu života građana Slavonskog Broda poput izgradnje novog 
dječjeg vrtića u Naselju Budainka i izgradnje nove školske sportske dvorane osnovne škole 
„Hugo Badalić“, Područna škola Jelas. U istom razdoblju nastavili smo ulaganja u 
Gospodarsku zonu Bjeliš, a učinjene su i sve potrebne predradnje kako bi Slavonski Brod 
kroz ITU mehanizam povukao značajna bespovratna europska sredstva.  

Ovim izvješćem ukratko ćemo izložiti najvažnije radove i aktivnosti za razdoblje od prvih 
šest mjeseci 2016. godine.  

 
 Slavonski Brod ponovno dobio najvišu ocjenu za otvorenost  
       proračuna građanima 

 
Gradu Slavonskom Brodu ove je godine dodijeljena peta po redu nagrada za 

transparentnost u posljednjih šest godina, čime je potvrdio svoj status jednog od 
najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj. Nakon nagrade za najtransparentniji gradski 
proračun 2010. godine, nagrada za transparentnost i odgovornost tijela lokalne i regionalne 
samouprave 2011. i 2014. godine te prošlogodišnje vrlo visoke ocjene za otvorenost 
proračuna građanima, Institut za javne financije je predstavio rezultate istraživanja o 
transparentnosti proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, prema kojima je 
Slavonski Brod s ocjenom „odličan“ i ove godine među najboljim gradovima u Hrvatskoj.  
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Ovo priznanje je rezultat sustavne i otvorene dugogodišnje komunikacije Gradske uprave 
s građanima, a zahvaljujući kojoj istovremeno postoji povratna informacija o tome što je 
uistinu potrebno unaprijediti na području grada. Građanima Slavonskog Broda svake su 
godine dostupne jednostavne i razumljive informacije o tome kako se i na što troši 
proračunski novac, a svake godine imaju priliku sudjelovati i u samom kreiranju proračuna 
dostavljanjem svojih prijedloga vezanih uz projekte i investicije koje smatraju prioritetnima.  

 
Na službenim stranicama Grada objavljen je i pojednostavljen proračunski vodič za 

građane, a zahvaljujući izravnom radijskom prijenosu ili prijenosu putem live-streama 
omogućen im je i uvid u odluke koje se donose na sjednicama Gradskog vijeća. Zahvaljujući 
ovakvom pristupu, čitav postupak kreiranja, usvajanja i provođenja proračuna za građane 
Slavonskog Broda je u potpunosti javan i transparentan. 

 
 Dovršena izgradnja podvožnjaka u Osječkoj ulici  

 
Sredinom travnja ove godine dovršeni su radovi na izgradnji jednog od najvažnijih 

prometno-infrastrukturnih projekata na području grada, podvožnjaka u Osječkoj ulici. 
Novoizgrađeni podvožnjak je nakon obavljenog tehničkog pregleda 15. travnja pušten u 
probni rad čime su dugogodišnje prometne gužve na pružnom prijelazu u Osječkoj ulici i 
službeno otišle u povijest. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi oko 60 milijuna kuna, a 
radovi su izvođeni u razdoblju od 17 mjeseci. 

 
 Započeli radovi na izgradnji kružnog toka na raskrižju Osječke i     
      Zrinske ulice s mostovima na kanalu Glogovica 
 

Početkom ožujka započeli su radovi na još jednom projektu koji je nastao kao rezultat 
dobre suradnje na državnoj razini. Riječ je o izgradnji do sada najvećeg kružnog toka u 
Slavonskom Brodu, na raskrižju Osječke i Zrinske ulice s mostovima na kanalu Glogovica, koji 
predstavlja prvu fazu projekta rekonstrukcije i izgradnje spojne ceste od Ulice Matije Gupca 
do Zrinske Ulice, odnosno budućeg produžetka Svačićeve ulice prema Naselju Andrije 
Hebranga. 

 
Ovaj projekt je vrlo važan jer će omogućiti brži protok prometa na potezu od Svačićeve 

ulice, gdje su dva kružna toka već izgrađena, do Osječke ulice u kojoj je od travnja u 
novoizgrađeni podvožnjak. Vrijednost radova na izgradnji do sada najvećeg kružnog toka u 
Slavonskom Brodu iznosi 14,9 milijuna kuna. Zajedno s ovim posljednjim velikim projektom 
ukupna vrijednost svih investicija Hrvatskih cesta na području Slavonskog Broda u posljednje 
dvije godine, uključujući podvožnjak u Osječkoj ulici te kružne tokove na križanju Gupčeve i 
Svačićeve ulice, na istočnom ulazu u grad te kod „Halajka“, došla je do iznosa od gotovo 90 
milijuna. 

 
GRADSKI PROJEKTI 
 

 Nastavak projekta uređenja Gospodarske zone Bjeliš 
 
Sredinom veljače započeli su radovi na drugoj fazi projekta uređenja Gospodarske zone 

Bjeliš koji će omogućiti pokretanje novih proizvodno-poslovnih objekata unutar zone. Riječ je 
o radovima na izgradnji ceste u dužini od 835 + 360 m te ostale potrebne infrastrukture 
ukupne vrijednosti 7.286.967,59 kuna. 
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Uz ulaganja u gospodarske zone na području Slavonskog Broda, Gradska uprava već 
godinama stvara što povoljnije uvjete za poduzetnike, pogotovo one čije investicije donose 
nova radna mjesta. Grad tako oslobađa investitore i do 100 posto iznosa komunalnog 
doprinosa, a poduzetnicima se nastoji olakšati ulaganje i kroz mjere poput umanjenja 
komunalne naknade, te djelomičnog ili potpunog oslobođenja od plaćanja poreza na tvrtku. 

 
 ITU mehanizam; Strategija razvoja Urbanog područja Slavonski Brod 

 
Temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i EU, Grad Slavonski Brod sa svojim 

urbanim područjem dobio je mogućnost prijave na natječaj za provedbu novoosnovanog 
mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). ITU je mehanizam koji se provodi za 
razdoblje 2014.-2020. te je usmjeren na održivi urbani razvoj, a za njegovu provedbu je 
predviđen iznos od 345 milijuna eura bespovratnih sredstava iz tri fonda – Europskog fonda 
za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda. 

 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ranije je objavilo Poziv za 

odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Riječ je o 
ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji su sedam najvećih urbanih centara u Republici 
Hrvatskoj, odnosno gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - 
Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Uvjet za prijavu na poziv je izrada 
Strategije razvoja urbanog područja.  

 
U promatranom razdoblju dovršena je izrada Strategije razvoja urbanog područja 

Slavonski Brod koja je nastala kao rezultat zajedničkog rada Razvojne agencije Grada 
Slavonskog Broda, tvrtke Urbanex, Grada Slavonskog Broda te svih članova Partnerskog i 
Koordinacijskog vijeća. Urbano područje Slavonski Brod u srpnju je prijavljeno na ograničeni 
Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Do 
zaključenja pisanja ovog Izvješća, prijava Urbanog područja Slavonski Brod prošla je dvije 
faze vrednovanja i trenutno se nalazi u trećoj fazi te ukoliko se ostvare pozitivni rezultati, 
Slavonski Brod će biti odabran kao urbano područje za provedbu ITU mehanizma.  

 
  

 Izgradnja reciklažnih dvorišta na području grada 
 
U promatranom razdoblju izvode se završni radovi na izgradnji reciklažnih dvorišta na 

lokaciji uz Sjevernu veznu cestu vrijednosti 2.950.545,79 kn te u Ulici Ivana Antunovića bb 
na području MO Kolonija vrijednosti 2.665.535,49 kn. Oba projekta su sufinancirana od 
strane Fonda za zaštitu okoliša s iznosom od 80 posto sredstava. Naime, prema zakonskim 
odredbama grad veličine Slavonskog Broda treba imati tri reciklažna dvorišta koja će 
građanima omogućiti besplatno odlaganje otpada. Treća predviđena lokacija za izgradnju 
reciklažnog dvorišta je na gradskoj deponiji „Vijuš“.  

 
Reciklažno dvorište je namijenjeno kontroli i ranom odvojenom sakupljanju, razvrstavanju 

i privremenom skladištenju manjih količina otpada po vrstama i ono ima značajnu ulogu u 
ukupnom sustavu gospodarenja otpadom. U reciklažnom dvorištu otpad mogu odlagati 
isključivo građani i to bez naknade, ali u količinama koje odgovaraju onima proizvedenim i 
sakupljenim u kućanstvu. Ovim projektom Grad Slavonski Brod samo nastavlja kontinuirani 
rad na stvaranju što kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom, a da smo jedan od 
gradova primjera na području zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada potvrđuje i podatak o 
smanjenju ukupne količine komunalnog otpada za 11.000 tona, odnosno za 50 posto, samo 
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tijekom posljednje dvije godine. U istom razdoblju je udvostručena količina korisnog 
komunalnog otpada. 

 
 

 Dovršena izgradnja crpne stanice „Janiševac II“ 
 
Grad Slavonski Brod i TD Vodovod kontinuirano rade na proširenju mreže vodoopskrbe i 

odvodnje na području grada te na poboljšanju usluge već postojećim korisnicima, s 
posebnim naglaskom na brdske dijelove grada. Tako su u promatranom razdoblju dovršeni 
radovi na izgradnji crpne stanice „Janiševac II“. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 
800.000,00 kuna, a nova crpna stanica je omogućila bolju uslugu vodoopskrbe postojećim 
korisnicima u ulicama Janiševac I i III te proširenje vodoopskrbne mreže na ovim lokacijama. 
Naime, na ovaj projekt se nadovezuje 1,2 milijuna kuna vrijedan projekt Treća zona 
vodoopskrbe Janiševac (Janiševac I, Janiševac III) kojim su obuhvaćeni radovi na proširenju 
vodoopskrbne mreže na ovim lokacijama što je omogućilo nove priključke kućanstava iz ovog 
dijela grada. 
 

 Započela izgradnja nove školske sportske dvorane OŠ „Hugo  
      Badalić“, Područna škola Jelas 

 
Učenici Osnovne škole "Hugo Badalić", Područna škola Jelas od iduće godine će imat na 

raspolaganju novu školsku sportsku dvoranu. Krajem lipnja su započeli radovi na izgradnji 
dvodijelne školske-sportske dvorane vrijednosti 7.433.012,43 kuna. Riječ je o dvorani 
ukupne površine oko 1500 m2, dimenzija 28x33 metra, koja će hodnikom biti povezana s 
postojećom školskom zgradom. Ovim projektom Grad Slavonski Brod nastavlja kontinuirani 
rad na stvaranju što boljih uvjeta obrazovanja za učenike gradskih osnovnih škola.  

 
 Potpisan ugovor o izgradnji novog dječjeg vrtića u Naselju Budainka 

 
Sredinom lipnja s predstavnicima tvrtke Konos constructions d.o.o iz Lučkog potpisan je 

ugovor o izgradnji novog gradskog dječjeg vrtića u Naselju Budainka. Vrijednost radova 
iznosi 4.421.990,01 kuna, a projektom je predviđena izgradnja zgrade novog vrtića, prilazne 
ceste te parkirališta. Zgrada vrtića predviđena je kao prizemnica površine od 699 m2 u 
sklopu koje će se nalaziti prostor za boravak djece, višenamjenska dvorana, prostor za 
odgajatelje te prateći sadržaji. Kolni i pješački ulaz predviđeni su sa sjeverozapadne strane, 
dok će prilazna cesta, duljine 54,5 i širine 5,5 metara biti nastavak Moslavačke ulice. Ovo je 
treći novi gradski dječji vrtić u razdoblju od 2010. godine do danas. Uz to, Grad trenutno 
subvencionira i cijenu vrtića za oko 1200 polaznika s područja grada.  

 
 Dovršena energetska obnova vrtića „Seka i braco“ i „Radost“ 

 
U razdoblju od kraja veljače do sredine ožujka 2016. godine dovršeni su radovi na 

projektima energetske obnove još dva gradska dječja vrtića. Riječ je o 1.026.050,00 kuna 
vrijednoj energetskoj obnovi Dječjeg vrtića „Radost“ te 1.136.325,00 kuna vrijednoj 
energetskoj obnovi Dječjeg vrtića „Seka i braco“. Oba projekta je sufinancirao Fond za 
zaštitu okoliša s 40 posto iznosa, a na vrtićima su uređeni fasada i krovište te je postavljena 
nova vanjska stolarija. Tijekom 2014. godine već su obavljeni radovi na energetskoj obnovi 
dječjih vrtića „Radost“ i „Kosjenka“.  
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 Izgradnja nove zgrade mjesnog doma MO „Dr. Ante Starčević“ 
 
U razdoblju od prvih šest mjeseci ove godine dovršena je projektna dokumentacija za 

projekt izgradnje nove zgrade mjesnog doma MO „Dr. Ante Starčević“ te je proveden 
postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Nova zgrada mjesnog doma će se nalaziti 
u prostoru stadiona „Stanko Vlajnić-Dida“, a vrijednost projekta iznosi 5.583.740,84 milijuna 
kuna. Riječ je o izgradnji višenamjenske zgrade mjesnog doma, površine oko 680 m2, koja 
će se sastojati od prostora za udruge, male višenamjenske dvorane, sanitarnih čvorova, 
pomoćnog prostora te caffe bara.  

Prostor mjesnog doma bit će korišten za potrebe MO Ante Starčević; za svakodnevne 
aktivnosti poput sastanaka te povremeno za druga događanja. Uz zapadni ulaz bit će 
izgrađena pješačka staza s nagibom kako bi se osigurao prilaz i osobama s invaliditetom. 
Izvođač radova na ovom novom projektu je tvrtka Promet građenje d.o.o Požega. Radovi na 
izgradnji nove zgrade mjesnog doma započeli su sredinom srpnja, a predviđeni rok za njihov 
dovršetak je 7 mjeseci. 

 
 Projektom „Helping- faza II.“ osigurano 1,8 milijuna kuna  
      bespovratnih sredstava za asistente u nastavi  

  
Zahvaljujući uspješnom projektu Helping-faza II namijenjenom pružanju pomoći u nastavi 

djeci s poteškoćama u razvoju  asistenti u nastavi započeli su s radom u gradskim osnovnim 
školama već prvog dana nove školske godine. U promatranom razdoblju dovršena je izrada 
potrebne dokumentacije za ovaj projekt.  

Projekt "Helping - faza II" obuhvaća angažman 39 pomoćnika u nastavi i jednog stručnog 
komunikacijskog posrednika kako bi se osigurali uvjeti za postizanje što boljih postignuća 44 
učenika gradskih osnovnih škola s posebnim potrebama. Korisnik projekta je Grad Slavonski 
Brod, a partneri u projektu su gradske osnovne škole „Antun Mihanović“, „Bogoslav Šulek“, 
„Dragutin Tadijanović“, „Đuro Pilar“, „Hugo Badalić“, „Ivana Brlić Mažuranić“, „Milan Amruš“, 
„Vladimir Nazor“ te Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda. Ukupna vrijednost projekta 
iznosi 1.938.562,70 kuna, a za projekt je odobreno 1.783.477,68 kn bespovratnih sredstava 
iz Europskog socijalnog fonda. 
 

 Novim projektom “"Lunch box" osigurana bespovratna sredstva za  
      prehranu osnovnoškolaca slabijeg imovinskog statusa 
 

Grad Slavonski Brod ove je godine realizirao novi projekt pod nazivom "Lunch box" kojim 
je osigurana prehrana za učenike u riziku od siromaštva u gradskim osnovnim školama. 
Projekt je prijavljen na otvoreni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih, a njegova 
ukupna vrijednost je 772.194,30 kuna. Na ovaj način će se bespovratnim sredstvima iz 
Strukturnih fondova EU i državnog proračuna tijekom školske godine 2016./2017. financirati 
troškovi prehrane za oko 500 djece slabijeg imovinskog statusa, djece samohranih roditelja, 
djece iz obitelji s troje ili više učenika te djece nezaposlenih roditelja koja su polaznici 
gradskih osnovnih škola. 

 
 Program produženog boravka u većem broju gradskih škola 

 
Zahvaljujući inicijativi Gradske uprave te kontinuiranoj otvorenoj komunikaciji s roditeljima 

osnovnoškolaca i ravnateljima gradskih škola program produženog boravka ove je godine 
započeo u devet od jedanaest gradskih osnovnih škola. Broj polaznika produženog boravka 
danas je veći, a njegova prosječna cijena identična je kao i protekle školske godine i iznosi 
356,45 kuna. U ovaj iznos je uključena i cijena prehrane u produženom boravku. U protekloj 
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školskoj godini u program produženog boravka bilo je upisano 86 učenika gradskih osnovnih 
škola, a danas je upisano njih preko 230.  

Uz to, Grad pomaže i roditeljima s dvoje i više djece upisanih u program produženog 
boravka, te sufinancira 30 posto cijene produženog boravka za drugo dijete, 70 posto za 
treće dijete , te 100 posto cijene za četvrto i svako sljedeće dijete upisano u program. 
Ukoliko roditelji iskažu interes, program može krenuti i u ostalim gradskim osnovnim 
školama.  
 

 Predstavljeno idejno rješenje projekta izgradnje novog prostora za  
      kajak-kanu klubove  

 
Sredinom ožujka predstavljeno je idejno rješenje projekta izgradnje novog prostora za 

brodske kajak kanu klubove. Riječ je o izgradnji kompleksnog modernog objekta u sklopu 
prostora stadiona kraj Save koji će po svemu funkcionirati kao samostalna cjelina. Prostor 
kajak-kanu klubova će se nalaziti na dvije etaže, a teretana od 120 metara kvadratnih, 
svlačionice, prostor za masažu, spremište za kajak i radionica, prostorija predviđena za 
smještaj gostujućih klubova, velika terasa na gornjoj etaži te poslovni prostor za uprave 
klubova samo su neki od njegovih dijelova koji će kajakašima omogućiti bolje uvjete za 
bavljenje ovim sportom. Novi, moderan prostor brodski kajak kanu klubovi će zajedno 
koristiti. 

 
 Prva punionica električnih automobila u Slavonskom Brodu puštena     
      u rad 

 
Krajem ožujka u Slavonskom Brodu je puštena u rad prva ELEN punionica električnih 

automobila vrijednosti oko 70.000 kuna. Punionica je postavljena temeljem „Sporazuma o 
suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje električnih 
vozila“. Kako bi se ovaj projekt realizirao Grad Slavonski Brod dao je pravo služnosti za 
parkirna mjesta, a HEP je nabavio i ugradio punionicu uz tehničku podršku Elektre Slavonski 
Brod. Na punionici je moguće istovremeno puniti dva vozila, uz vrijeme punjenja od jednog 
do četiri sata, ovisno o stanju baterije vozila. Ovaj projekt je rezultat kontinuiranog zalaganja 
za obnovljive izvore energije u gradskim razvojnim planovima. 

 
 Započeli prvi radovi na restauraciji namještaja iz obiteljske kuće  
      Brlić 

 
Nakon što su krajem 2015. godine dovršeni radovi na uređenju fasade obiteljske kuće 

Brlić, u svibnju ove godine nastavljene su aktivnosti u sklopu obnove obiteljske kuće Brlić, a 
prvi primjerci namještaja koji su pripadali obitelji Mažuranić poslani su na restauraciju.  

2011. godine Grad je otkupio kuću od nasljednika poznate književnice Ivane Brlić-
Mažuranić. Nakon toga, kroz trogodišnji projekt Ministarstva kulture za njezinu obnovu je 
odobreno 975.000,00 kuna, a navedenim sredstvima su financirani radovi obnove krovišta te 
istočnog i južnog pročelja kuće. Cilj je da kroz ovaj projekt kuća obitelji Brlić kao trajno 
kulturno-turističko dobro postane dostupna svim posjetiteljima, kako bi mogli vidjeti prostor 
u kojem je Ivana Brlić-Mažuranić stvarala svoja najveća djela. 

 
 U suradnji s UNICEFOM otvoreno novo dječje igralište u Naselju  
      Josipa Rimca  
 

Početkom lipnja u Naselju Josip Rimac otvoreno je novo moderno dječje igralište nastalo 
kao rezultat zajedničkog projekta Grada Slavonskog Broda i UNICEF-a. Naime, novo igralište 

                                                                                                                          Stranica 6 
 



Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2016.godine 

 
 
 
nastavak je suradnje na programu za uspješnije uključivanje ranjivih skupina djece u 
osnovnu školu „Krenimo zajedno“, koja od ove godine uključuje i predškolski odgoj i 
obrazovanje za djecu romske nacionalne manjine u Područnoj školi Jelas. Novo dječje 
igralište, ukupne vrijednosti oko 100.000,00 kuna, opremio je UNICEF, a Grad je osigurao 
pripremu terena, infrastrukturu za opremanje, rasvjetu te je preuzeo obvezu njegovog 
održavanja. Novo dječje igralište se nalazi uz lokaciju predviđenu za budući Društveni dom u 
Naselju Josip Rimac, gdje živi velik broj romskih obitelji. 

 
 
KOMUNALNA INFRASTUKTURA 
 
    Temeljem Ugovora o izgradnji pješačkih staza ukupne vrijednosti 2.980.090,06 kuna, a 

koji je potpisan sa Zajednicom ponuditelja Feliks regulacija d.o.o i Poduzeće za ceste d.o.o iz 
Slavonskog Broda kao izabranim izvođačem radova, tijekom promatranog razdoblja izvršeni 
su radovi na slijedećim lokacijama; 

 
 Ulica Tome Bakača 
 Ulica Stanka Vraza ( na dijelu od Milanovićeve do Štampareve ulice) 
 Ulica Sv. Lovre 
 Lanosovićeva ulica 
 Branimirova ulica 
 Ulica Ive Vojnovića 
 dio Ulice Sv. Franje do raskrižja s Ulicom Hanibala Lucića 
 
    Tijekom razdoblja od prvih šest mjeseci 2016. godine dovršeni su i radovi na trećoj i 

četvrtoj fazi projekta rekonstrukcije pješačke staze na Trgu pobjede i to na dijelu od 
Mažuranićeve do Cesarčeve ulice te na potezu od Cesarčeve do Pilareve ulice. Ukupna 
vrijednost radova na rekonstrukciji pješačke staze na Trgu pobjede iznosi 621.945,95 kuna. 

      U promatranom razdoblju obavljeni su i radovi na sanaciji cesta oštećenih izrazito 
visokim vodostajem rijeke Save u svibnju 2014.godine, a za čiju je sanaciju Vlada RH ranije 
odobrila oko 7 milijuna kuna. Radovi na sanaciji ceste obavljeni su u Ulici Stanka Vraza, na 
dijelu od Milanovićeve ulice do Sportske dvorane „Vijuš“, u Splavarskoj ulici, Ulici Stjepana 
Radića na dijelu od Ulice Augustina Jarića do precrpne stanice, u Ulici Ive Vojnovića, na 
dijelu Ulice Sv. Franje do raskrižja s Ulicom Hanibala Lucića te na savskom nasipu i to na 
dijelu od ušća Mrsunje do visećeg mosta.  

Temeljem utvrđenog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2016. godinu, 8.lipnja 2016. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova u sklopu I. faze 
izgradnje cesta u gradu Slavonskom Brodu s tvrtkom Cestar d.o.o iz Slavonskog Broda, 
ukupne vrijednosti 2.741.153,83 kuna. Prva faza radova se odnosi na izgradnju cesta u 
ulicama Trešnjica, Kolara I, IV i V s odvojcima, u Naselju Marka Majstorovića s odvojcima, na 
spoju ulica Vida Došena i Don Ive Prodana, na spoju ulica Don Ive Prodana i Frana 
Maričevića, na spoju Ulice Majke Terezije i Lanosoviće ulice te u Ulici Babinac II.  

 
    Uz stalna ulaganja u izgradnju i modernizaciju prometne infrastrukture, Gradska uprava 

redovno ulaže sredstva i u radove kojima se dodatno povećava razina sigurnosti u prometu 
na području grada. Tako je 21. lipnja 2016. potpisan Ugovor o nadogradnji svjetlosne 
signalizacije i postavljanju semafora s mjeračima brzine u Vinogradskoj ulici kod OŠ „Đuro 
Pilar“ te u Zagrebačkoj ulici kod OŠ „Ivana Brlić-Mažuranić“. Ukupna vrijednost radova iznosi 
434.666,00 kuna, a Ministarstvo unutarnjih poslova sufinancira 70 posto tog iznosa. Ukoliko 
vozilo ne poštuje propisanu brzinu kretanja, na semaforu se automatski pali crveno svjetlo, 
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što vozilo prisiljava na zaustavljanje. Na ovaj način se povećava razina sigurnosti za sve 
pješake, a posebno za velik broj školaraca, koji svakodnevno prolaze ovim ulicama.  
 

 Nastavak radova na modernizaciji sustava javne rasvjete na 
području Slavonskog Broda 

 
21. lipnja 2016. godine s tvrtkom Elektroinstalater Monter iz Slavonskog Broda potpisan je 

Ugovor o izgradnji i modernizaciji javne rasvjete na području grada Slavonskog Broda u 
2016.godini, ukupne vrijednosti 3.195.155,75 kuna. Ugovorom su obuhvaćeni radovi na 
izgradnji i modernizaciji javne rasvjete u ukupno 26 gradskih ulica, trgova i šetnica i to na 
slijedećim lokacijama; 

 
Ulica Augusta Cesarca, Ulica Vida Došena, Borovska ulica, Ulica kraljice Jelene, Ulica dr. 

Mile Budaka, Ulica kneza Trpimira, Naselje Marsonia, Zvonimirova ulica, Ulica Josipa Pleše, 
Ulica Davorina Bazjanca, Ulica Josipa Runjanina, Ulica fra Grge Martića, Željeznička ulica, 
Ulica 30. svibnja 1990., Ulica Tome Skalice, Aleja Miroslava Krleže, Naselje Slavonija I, Ulica 
Đure Pilara, Ulica Antuna Mihanovića, Dombovićeva ulica, Šetnica oko igrališta između S. 
Dubravčića i Ferde Šišića, Šetnica oko igrališta između J. Domca i J. Lovretića, Park uz Trg 
pobjede, Trg hrvatskog proljeća, Trg kralja Tomislava, Trg Stjepana Miletića. 

 
Uz značajne uštede na potrošnji električne energije, energetski učinkovitom javnom 

rasvjetom se smanjuje emisija štetnih plinova i svjetlosno onečišćenje te se povećava razina 
sigurnosti u prometu. Tijekom promatranog razdoblja nova energetski učinkovita javna 
rasvjeta postavljena je i u Ulici Augusta Šenoe, na dijelu od Ulice Petra Krešimira IV do Ulice 
Matije Mesića, u Ulici Matije Vlačića Ilirika te u Plitvičkoj ulici. 

 
 

 Grad Slavonski Brod uveo novu mobilnu aplikaciju za brže rješavanje 
komunalnih problema 

 
Sredinom lipnja Grad Slavonski Brod uveo je novu mobilnu aplikaciju naziva CityHUB 

namijenjenu aktivnom sudjelovanju građana u otklanjanju svakodnevnih komunalnih 
problema. Građani  danas  imaju mogućnost uz pomoć ove mobilne aplikacije na licu mjesta 
fotografirati određeni komunalni problem te ga na brz i jednostavan način prijaviti nadležnim 
gradskim službama koje ga rješavaju u najkraćem mogućem roku. Aplikacija koristi GPS 
pomoću kojeg detektira točnu lokaciju na kojoj se određeni problem nalazi, a osoba koja je 
prijavila problem automatski dobiva i izvješće o tome kada je problem riješen i to pri prvom 
ulogiravanju u aplikaciju nakon rješavanja problema. U razdoblju od 15.lipnja do pisanja 
ovog izvješća nadležne službe Grada su putem CitYHUB-a zaprimile oko 80 prijava građana.  

 
ONEČIŠĆENJE ZRAKA 
 
    Sredinom travnja svim zastupnicima Kluba zastupnika Zelenih/EFA u Europskom 

parlamentu upućen je dopis kojim je u ime 100.000 građana Slavonskog Broda i okolice 
zatražena pomoć u rješavanju problema onečišćenja zraka. U upućenom dopisu naglašeno je 
da je Bosna i Hercegovina u procesu pristupanja Europskoj Uniji što za nju, po prvi puta, 
donosi obvezu usklađivanja i okolišnog zakonodavstva s europskim, no da je to ujedno 
postupak koji će trajati godinama, a građani Slavonskog Broda više ne mogu čekati.  Upravo 
je iz tog razloga upućen apel zastupnicima Kluba zelenih u Europskom parlamentu čije 
iskustvo zasigurno može pomoći u rješavanju ovog najvećeg ekološkog problema u 
Hrvatskoj. 
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     Sredinom lipnja ove godine Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora je po prvi puta 

u Slavonskom Brodu održao tematsku sjednicu na temu onečišćenja zraka uzrokovanog 
radom Rafinerije nafte Brod. Na sjednici se raspravljalo o problemu onečišćenja zraka na 
širem području Slavonskog Broda te mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se 
ono smanjilo. Djelatnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode na sjednici su ujedno predstavili 
i Izvješće o kvaliteti zraka na području Slavonskog Broda kojim je potvrđeno da je Rafinerija 
nafte Brod dominantni izvor onečišćenja sumporovodikom.  

 
Dva dana nakon održane tematske sjednice Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora, u 

Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda održan je i 6. sastanak Radne grupe za praćenje 
stanja zraka na kojem su uz predstavnike nadležnih ministarstava dviju država sudjelovali i 
predstavnici Optima grupe. Tijekom ovog sastanka najavljeno je održavanje radnog sastanka 
nadležnih ministarstava Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine upravo na temu rješavanja 
problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. 

 
Iako su nadležna ministarstva Republike Hrvatske još početkom 2016. godine najavila 

ozbiljniji pristup u rješavanju još uvijek najvećeg ekološkog problema u Hrvatskoj, građani 
Slavonskog Broda i dalje udišu zrak onečišćen velikim količinama prije svega lebdećih čestica 
i sumporovodika. Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, satna granična 
vrijednost sumporovodika ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske 
godine, a u razdoblju od 1. siječnja do kraja lipnja 2016. ta vrijednost je u Slavonskom Brodu 
prekoračena čak 170 puta. 

 
 

 
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. Isto tako, na temelju potpisanog 
ugovora s Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije Grad sufinancira obroke za korisnike 
usluge pomoći u kući od strane Centra za socijalnu skrb u 50 postotnom iznosu.  

Tijekom prvih 6 mjeseci 2016. godine Grad Slavonski Brod je financirao obroke za 56 
korisnika Pučke kuhinje za što je izdvojeno 165.884,00 kuna, te plaću jednog zaposlenika 
Pučke kuhinje 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 2016. Grad je sufinancirao program s iznosom od 
93.500,00 kuna. 
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 Program besplatne prehrane učenika osnovnih škola 
 

Program besplatne prehrane učenika osnovnih škola provodi se u suradnji s gradskim 
osnovnim školama. Grad financira prehranu u školi temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, a 
besplatnu prehranu u školskoj godini 2015./2016. su koristila 392 učenika.  

Za školsku godinu 2016./2017. Grad je osigurao sredstva za školsku prehranu učenika 
koja se nalaze u riziku od siromaštva kroz projekt „Lunchbox“.  

 
 Predškolski program u Dječjem vrtiću Zlatni Cekin 

 
Kako bi se olakšao proces 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. 

 
 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 2016. godine za ovaj program izdvojio 43.748,00 kuna.  

 
 Jednokratna novčana naknada za novorođenčad 
 

Jednokratna novčana naknada roditeljima u prigodi rođenja djeteta isplaćena je za 227 
novorođenčadi u prvih šest mjeseci 2016. godine. Naknada se isplaćuje na temelju zahtjeva 
kojeg roditelji podnose Gradu, sukladno kriterijima gradske Odluke o socijalnoj skrbi, a 
isplaćivana je u iznosu od 1.000 kuna. 

 
 Jednokratne novčane 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 140.000,00 kuna.  
 

 Sredstva namijenjena Udrugama iz područja zdravstva i socijalne  
   skrbi, Udrugama građana i Udrugama proisteklim iz Domovinskog    

                     rata 
 

Grad Slavonski Brod je krajem 2015. godine raspisao Javni natječaj za financiranje 
projekata/programa udruga građana iz Proračuna Grada Slavonskog Broda u 2016. godini. 
Po provedenom natječaju potpisani su ugovori s udrugama o financiranju 
projekata/programa: 

Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi (19 projekata) 140.000,00 kuna 
Udruge građana (19 projekata) 100.800,00  kuna 
Udruge proistekle iz Domovinskog rata (10 projekata) 68.400,00 kuna 
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 Programi namijenjeni starijim osobama 
 
U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Grad je kroz Program javnih radova 

osigurao pomoć u kući za 48 starih i nemoćnih osoba. Kroz ovaj je program zaposleno 7 
gerontodomaćica. 

 
Isto tako, u suradnji s Kreativnom udrugom „Obraduj sebe i druge“ početkom godine su 

pokrenute dnevne aktivnosti za starije osobe. Program se financira od strane Ministarstva 
socijalne politike i mladih kroz projekt koji je aplicirala udruga, a Grad je kao partner udruzi 
na korištenje dodijelio prostor u Dobrilinoj ulici kbr. 2.  

 
 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 36.000,00 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 44.000,00 kuna. 

 
 Darovi socijalno ugroženim građanima povodom blagdana Uskrs  

 
Uz gradske programe s područja socijalne skrbi, kojima se tijekom čitave godine 

građanima u potrebi nastoje olakšati troškovi svakodnevice, Grad Slavonski Brod 
najugroženijim građanima dodatno pomaže u blagdansko vrijeme. Tako su i ove godine 
povodom blagdana Uskrsa prigodni poklon paketi podijeljeni 150 obitelji s područja 
Slavonskog Broda. Riječ je o korisnicima Pučke kuhinje i gradskih socijalnih programa. 

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

 Postavljen spomenik 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 dobile su spomen obilježje u Slavonskom Brodu, gradu koji je izgubio 
najviše djece u ratu, njih 28. Grad Slavonski Brod je za postavljanje spomenika dodijelio 
zemljište u parku pokraj Lučke kapetanije, a spomen obilježje „Prekinuto djetinjstvo“ 
otkriveno je u svibnju ove godine. Spomenik "Prekinuto djetinjstvo” predstavlja slagalicu koja 
nikada neće biti do kraja ispunjena i zajednički je autorski rad kipara Petra Dolića i Petre 
Tončić Lipovšćak. 

 

 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, žene s navršenih 60 godina života i 
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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 te dobrovoljni darivatelji krvi, 
žene s 30 i više darivanja i muškarci s 35 i više darivanja. U prvih šest mjeseci ove godine 
Grad Slavonski Brod je subvencionirao javni gradski prijevoz za 1306 umirovljenika za što je 
utrošeno 837.870,00 kuna. Subvencioniran je prijevoz 231 učenika/ studenata za što je 
utrošeno 96.110,00 kuna te za 43 dobrovoljna darivatelja krvi. U razdoblju od siječnja do 
lipnja 2016. godine za ovu namjenu je utrošeno 933.980,00 kuna.   

 Naknada za troškove stanovanja 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine naknadu za troškove stanovanja je koristilo 
192 obitelji i 154 samca, odnosno ukupno 842 korisnika (članova kućanstva). Za ovu je 
namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno 651.420, 83 kuna. 

 

 Dodijeljene gradske stipendije studentima 

Grad Slavonski Brod je u akademskoj godini 2015./2016. stipendirao ukupno 25 novih 
studenata. Od toga je dvadeset stipendija namijenjeno za studente viših godina studija, a 
pet stipendija dodijeljeno je studentima prve godine. Studentima koji studiraju izvan 
područja grada dodijeljena je stipendija u iznosu od 1000,00 kuna, a studentima koji 
studiraju na području grada Slavonskog Broda dodijeljena je stipendija od 500,00 kuna 
mjesečno. Ove godine od 25 studenta koji su ostvarili pravo na gradsku stipendiju njih 16 
studira izvan Slavonskog Broda dok ih 9 studira na području grada. Grad Slavonski Brod je u 
akademskoj godini 2015./2016. stipendirao ukupno 93 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 svake godine financira programe i projekte udruga koji su od interesa 
za Slavonski Brod te programe javnih potreba u kulturi. Svečanost potpisivanja ugovora s 
predstavnicima udruga održana je u ožujku ove godine. Ukupan iznos sredstava namijenjenih 
financiranju programa i projekata udruga od interesa za Grad te javnih potreba u kulturi u 
2016. godini je 470.000,00 kuna. Uz sredstva koja se svake godine odobravaju za 
provođenje njihovih programa i projekata, Gradska uprava pomaže udrugama i u samom 
postupku prijave projekata. 

 
 Ljetovanje u Starom Gradu 

 
U organizaciji Brod-Turist omogućeno je ljetovanje za učenike u Dječjem odmaralištu u 

Starom Gradu na Hvaru. U Dječjem odmaralištu Slavonski Brod ljetovalo je ukupno 543 djece 
u pratnji učitelja, animatora, medicinskog osoblja i učitelja plivanja. Cijena boravka po 
djetetu iznosi 1.599 kuna. Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grad je priznao pravo na 
besplatno ljetovanje za  26 učenika. 

 
 Ljetovanje na Korčuli 

 
Brodsko odmaralište na Korčuli i ove je godine privuklo velik broj posjetitelja. Kao i ranijih 

godina u predsmjeni su ljetovali umirovljenici, dok je u ostalim smjenama ljetovalo oko 1000 
građana. 
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GRADSKE MANIFESTACIJE 
 

 Dječje pokladne svečanosti 
 

U veljači ove godine održane su 20. tradicionalne Dječje pokladne svečanosti.  
Tradicionalna dječja pokladna povorka i ove je godine okupila brojne mališane predškolskog i 
školskog uzrasta. Središtem grada prodefiliralo je 1037 djece uz pratnju Gradske limene 
glazbe „Željezničar“ te mažoretkinja Brodskog plesnog studija „Cascavela“. Pokladna povorka 
okupila se kod stadiona kraj 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 

 
Sredinom travnja ove godine na glavnom gradskom trgu su svečano otvorene 

tradicionalne 44. Dječje svečanosti posvećene liku i djelu poznate brodske književnice Ivane  
Brlić-Mažuranić. Uz 142. rođendan Ivane Brlić-Mažuranić, ove godine je obilježena i 100. 
obljetnica objavljivanja „Priča iz davnina“ za koje su ovogodišnje svečanosti bile i tematski 
vezane. Otvorenje Dječjih svečanosti započelo je glazbeno-vizualnim spektaklom Kazališta 
sjena kroz izvedbu kratke predstave „Priče iz davnina“, a u sklopu bogatog programa  
održane su brojne izložbe, kazališne predstave, radionice, biciklijada za najmlađe te brojne 
druge zanimljivosti. 

 
 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 organiziran je niz 
različitih programa. U sklopu obilježavanja Dana grada na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić održan 
je tradicionalni program „Volim Brod – djeca i mladi svome gradu za njegov dan“ 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 „TBF“ te Sanje 
Doležal i benda. 

 
 Dodijeljene nagrade najboljim sportašima, sportašicama i sportskim  
       udrugama u 2015. godini 

 
Grad Slavonski Brod i Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda dodijelili su 

priznanja najuspješnijim sportašima, sportašicama i sportskim udrugama u 2015. godini. 
Tijekom 2015. godine na području grada sportom se bavilo preko 3.000 mladih, organizirano 
u 112 sportskih udruga i 40 sportskih grana, pod vodstvom 143 trenera i nastavnika tjelesne 
i zdravstvene kulture. Među ovogodišnjim dobitnicima priznanja ima 55 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 devetnaestu godinu za redom 

organizirani su programi za djecu i mlade našega grada tijekom ljetnih školskih praznika. U 
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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 9. 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 na slobodnu temu, a djelatnici komunalnih poduzeća 
uredili su cvjetne gredice u brodskoj Tvrđavi. 

 
PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI 
 
Sredinom ožujka održan je službeni prijem za veleposlanika Republike Albanije u Republici 

Hrvatskoj Nj.E. Ilira Meloa. Uz predstavnike Gradske uprave i Razvojne agencije Grada 
Slavonskog Broda, sastanku su prisustvovali i počasni konzul Basri Haliti te predstavnik 
albanske nacionalne manjine grada Slavonskog Broda Nuri Ziberi. Na sastanku se 
razgovaralo između ostalog razgovaralo o jačanju gospodarske suradnje dviju država te 
ostalim područjima potencijalne suradnje.  

 
      Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule 

Robert Cvek početkom travnja boravili su u kratkom službenom posjetu Slavonskom Brodu 
tijekom kojeg su održali sastanak s gradonačelnikom Mirkom Dusparom. Gradonačelnici su 
razgovarali o aktualnim pitanjima na područjima dvaju gradova te projektima koji su primjer 
dobre prakse.   
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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 2016. godine na raspravu i usvajanje. 

 
 

GRADONAČELNIK 
Mirko Duspara, dr.med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

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