GRAD SLAVONSKI BROD
USTANOVA ZA GOSPODARENJE
ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
U Slavonskom Brodu, veljača 2017.

IZVJEŠĆE O RADU
S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA
ZA 2016. GODINU

UPRAVNO VIJEĆE USTANOVE
RAVNATELJ:

PREDSJEDNIK

DAMIR RUKAVINA,prof.

TOMISLAV VUJIĆ

_____________________

____________________________

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

SADRŽAJ

a) UVOD
b) IZVJEŠĆE O RADU

c) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Stranica 2

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

a) UVOD
Ustanova za gospodarenje športskim objektima je športska ustanova u vlasništvu Grada
Slavonskog Broda. Ustanovi je dano na održavanje i upravljanje šest športskih objekata I i II
kategorije, u kojima su sadržane velike materijalne vrijednosti.
Odlukom Grada Slavonskog Broda, kao osnivača, Ustanova gospodari sljedećim športskim
objektima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Športska dvorana Brod, Eugena Kumičića bb
Teniska dvorana, Ivana Cankara 76
Športska dvorana Vijuš, Stanka Vraza 2/a
Stadion Stanko Vlajnić-Dida, Aleja Miroslava Krleže 4
Športsko rekreacijski centar Klasije, Borovska 1
Bazeni Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a
Stadion kraj Save, Šetalište braće Radić 26
Stadion Amater, Marina Getaldića bb

Odlukom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda od 22. ožujka 2016. godine Ustanova za
gospodarenje športskim objektima dobila je na upravljanje i nadzor Stadion kraj Save i
Stadion Amater.
Kako bi se uspješno gospodarilo športskim objektima Ustanova je podijeljena na osnovi
registrirane djelatnosti u Trgovačkom sudu u dvije poslovne grane, a to su održavanje
športskih objekata i upravljanje športskim objektima.
Osim športskih klubova koji sukladno Zakonu o sportu koriste objekte, te koji su ujedno i
članovi Zajednice športskih udruga Grada Slavonskog Broda, športske objekte koriste i drugi
korisnici za kulturne, zabavne i druge programe, temeljem ugovora o korištenju. Ustanova u
sustavu upravljanja aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi velikog broja športskih
programa, kao organizator ili suorganizator.
Osnovni zadatak i temeljna djelatnost Ustanove je održavanje objekata, u funkcionalnom i
građevinskom smislu. Ustanova upravlja i održava objekte manirom dobrog gospodara te
racionalno i u skladu sa svojim mogućnostima izvodi sanacije i dogradnje pojedinih športskih
objekata. Za svaki športski objekt napravljeni su planovi održavanja, na osnovi izvršenih
periodičkih pregleda i dnevnika rada djelatnika, te se na taj način osiguravaju minimalni
tehnički uvjeti za kvalitetno korištenje objekata.
U sustavu održavanja, značajno mjesto ima i interventno održavanje od kojeg se traži da se u
što kraćem roku otklone nastali tehnički nedostaci i osigura realizacija ugovorenog športskog
ili drugog programa.
Godišnjim planom održavanja, pravovremenim servisiranjem i održavanjem tehničke opreme
i postrojenja, Ustanova je uspješno realizirala sve ugovorene programe športskih klubova i
drugih korisnika.
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Na temelju Plana i programa rada za 2016. godinu, Ustanova je sistematski po prioritetima
rasporedila djelatnike po športskim objektima ovisno o aktivnostima na samom objektu. Kako
bi Ustanova mogla još kvalitetnije izvršavati svoje poslove, na početku kalendarske godine se
napravio plan kadrovske strukture, te se je shodno uočenom manjku na određenim pozicijama
broj djelatnika nadomjestio mjerama koje su nam na raspolaganju i koja za učinak nemaju
dodatno financijsko opterećenje Ustanove.
Tako su uz djelatnike svoj doprinos u radu Ustanove u 2016. godini ostavili i osuđenici koji
su na športskim objektima izvršavali rad za opće dobro, kao i prvostupnici koji su na projektu
mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Stoga su u 2016. godini ukupno sedam osuđenika i dvije osuđenice odradili zajedno oko
2.000 sati rada za opće dobro. Zahvaljujući dobroj suradnji, komunikaciji i pozitivnim
iskustvima s osuđenicima kao i Probacijskim uredom iz Požege ovaj način izvršavanja kazne
kroz rad za opće dobro nastavit će se i u 2017. godini. Također, u 2016. godini Ustanova je
zahvaljujući mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, u sustav
osposobljavanja primila petero prvostupnika, kineziološkog , elektrotehničko i strojarskog
smjera. Jedan prvostupnik je u mjesecu prosincu završio s mjerom stručnog osposobljavanja.
Ustanova je kroz navedenu mjeru omogućila mladim obrazovanim ljudima da svoju prvu
godinu radnog iskustva steknu radeći na športskim objektima gdje svaki objekt ima specifične
uvjete rada koji zahtjeva drugačiji pristup u radu i potrebna znanja za određeno radno mjesto,
te gdje mogu steći prijeko potrebno radno iskustvo. U planu za 2017. godinu u cilju je da kroz
mjeru stručnog osposobljavanja u Ustanovu u rad uvedemo više mladih obrazovanih ljudi koji
će nama, a i mi njima pomoći u daljnjoj realizaciji razvojnog programa Ustanove.
Kao što smo i naveli u polugodišnjem Izvješću o radu, problem nedostatka zastupljenosti
klubova u najvišem rangu natjecanja, odražava se svakako i na slabiju popunjenost
„seniorskih“ termina ali zato se proporcionalno povećava broj građana koji se odlučuju na
rekreativno bavljenje športom. Stoga zamisao Ustanove u 2017. godini bila je da kvalitetnim i
dobro osmišljenim športskim programima pokuša privući i spojiti rekreativce kroz amaterske
lige, čiji će nositelj organizacije ili suorganizacije biti Ustanova. Kao rezultat Ustanova je u
2016. godini ispunila plan poticanja rekreativnog športa kroz amatersku košarkašku,
odbojkašku, vaterpolo turnir što se pokazalo u potpunosti opravdanim i potrebnim jer je kroz
programe i lige bio uključen veliki broj športskih rekreativaca grada Slavonskog Broda i
okolice.
Zajedničkom suradnjom sa Savezom športske rekreacije Grada Slavonskog Broda cilj za
2017. godinu biti će dodatno jačanje športske rekreacije studentske i srednjoškolske
populacije te međusobnim povezivanjem Ustanove s udrugama koje u djelatnosti imaju
promicanje športske rekreacije i zdravog načina života. Udrugama iz manje poznatih i
članstvom “manjih“ sportova pružit ćemo mogućnost da dio svojih rekreativnih aktivnosti
provode u športskim objektima Ustanove, koje će u konačnici za rezultat dati bolju promidžbu
športskih objekata i samih sportova.
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b) IZVJEŠĆE O RADU
U ovom Izvješću o radu svi športski objekti će se prikazati zasebno radi što kvalitetnijeg
prikaza općih informacija o objektu, rada održavanja i upravljanja objektom.

1. ŠPORTSKA DVORANA BROD, Eugena Kumičića bb
Športska dvorana Brod izgrađena je 1995. godine te je dvorana koja se većinom koristi za
rukomet i mali nogomet, a po potrebi i za druge športove.
Površina same dvorane prostire se na 1812 m2, dok je travnata površina uz dvoranu 1.240
m2.
Korisnici športske dvorane su Muški rukometni klub „Brod“, Ženski rukometni klub „Brod“,
Škola rukometa „Brod“, Malonogometni klub „Brod“, Malonogometni klub „Brod 035“, te u
najvećoj mjeri za vrijeme nastavne godine korisnici su učenici Tehničke škole u Slavonskom
Brodu.
Radno vrijeme športske dvorane je od ponedjeljka do nedjelje od 7.00 do 23.00 sata. Na
samom objektu ukupno su zaposlena četiri djelatnika. Dva domara-čistača, jedan specijalist na
održavanju i voditelj tehničkog odjela.
Dnevno kroz dvoranu prođe više od 250 korisnika od kojih su većina djeca školskog uzrasta.
Kapacitet popunjenosti dvorane od ponedjeljka do petka je 90% osim u ljetnom dijelu zbog
završetka školske godine je manja popunjenost, dok je tijekom zimskog perioda popunjenost i
veća od 95%. Razlog boljoj popunjenosti u zimskom dijelu je što nogometni klubovi tijekom
hladnijeg vremena ulaze u dvorane i uzimaju u najam preostale slobodne termine. Subote i
nedjelje predviđene su za odigravanje prvenstvenih i kup utakmica ili za organizaciju
športskih turnira te drugih kulturnih i zabavnih događanja.
Dvoranu osim športskih klubova i škole koriste i drugi korisnici po zamolbi i temeljem
ugovora o korištenju.
Sve slobodne termine koje nisu rezervirali športski klubovi, stalni ugovorni korisnici,
ugovorila je Ustanova, te uz organizacijske i kadrovske pomoći omogućila realizaciju
sljedećih aktivnosti:
-

U siječnju, veljači i ožujku održana je amaterska košarkaška liga
13. veljače - Taekwondo turnir Slavonije i Baranje 2016. u organizaciju Taekwondo
kluba Brod gdje je sudjelovao veći broj natjecatelja.
12. ožujka – održan je koncert Hladnog piva.
15. travnja – održan 9. Sajam poslova Brodsko posavske županije u organizaciji
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
16. travnja – održan Kickboxing turnir u organizaciji Kickboxing kluba „Tomislav
gym“.
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-

7. - 8. svibnja - održani športski susreti osoba sa invaliditetom „Bljesak 2016“.
24. svibanja i 8. lipanja održane su kvalifikacijske utakmice MNK „Brod 035“ za
ulazak u 1. Hrvatsku futsal ligu.
4. lipnja održan je boksački memorijalni turnir „Dr. Aleksandar Jelen“ i Premier liga
između tima iz Slavonije i tima iz Zagreba.
11. lipnja održano je natjecanje u rukometu u sklopu Sportskih igara mladih
Kroz listopad, studeni i prosinac neke od prvenstvenih utakmica održali su ŽKK Brod
na Savi, ŽKK Brod, MOK Brod
10. prosinac – održan tradicionalni 11. Božićni taekwon-do turnir u organizaciji
Taekwon-do kluba Marsonia
17. prosinca – u organizaciji Omladinske škole nogometa održan turnir mlađih dobnih
skupina
26. i 27. prosinca održan dio 22. Božićnog malonogometnog turnira Uniqa 2016.
(juniri i kadeti)

Ustanova gospodari športskim objektom na način da objekt održava u funkcionalnom i
tehničkom smislu. Svi radovi koji nisu zahtijevali stručnu osposobljenost po zakonskoj
regulativi obavljali su djelatnici Ustanove. U 2016. godini Ustanova je izvršila sljedeće
radove na objektu:
Intervencija na krovištu dvorane - curenje obarinskih voda u sportski objekt
Pregled i popravak razglasa
Popravak semafora na košarkaškim tablama
Popravak i zamjena sajli na sustavu podizanja table koša
Otklanjanje kvara na podizanju velikih ulaznih vrata (zamjena sajle i postavljenje
kočnice)
6. Sanacija curenja radijatora i zamjena ventila
7. Pregled i servis radne opreme
8. Kontrola i zamjena rasvjetnih tijela
9. Saniranje i bojanje unutarnjih zidova dvorane ( hodnici, svlačionice…)
10. Servis kosilice, trimera i puhalice za čišćenje
11. Servis prijenosnih protupožarnih aparata
12. Servis opreme razglasa
13. Servis klima komore
14. Sanacija vanjske fasade
15. Izrada plinske kotlovnice od 575 kW
16. Tekuće održavanje
(zamjena sanitarne opreme u kupatilima, održavanje travnate podloge i hortikulture
oko objekta, itd)
1.
2.
3.
4.
5.

U 2016. godini Grad Slavonski Brod kao vlasnik dvorane Brod investirao je u plinsku
kotlovnicu gdje će se promjenom načina grijanja ostvariti značajne financijske uštede.
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2. ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR „KLASIJE“, Borovska 1
Športsko rekreacijski centar „Klasije“ obuhvaća prostor na površini od 13.180 m2.
ŠRC „Klasije“ je višenamjenski objekt koji je zbog svoje lokacije u samom centru grada
zapravo i središte rekreativnog športa u gradu.
Korisnici imaju mogućnost korištenja sljedećih terena: dva nogometna igrališta s umjetnom
travom, jednog betonskog košarkaškog igrališta, dva terena za boćanje te igrališta za odbojku
na pijesku. ŠRC “Klasije“ s početkom rada klizališta koje je i ove godine bilo postavljeno na
Trgu Ivane Brlić Mažuranić privremeno je bio zatvoren za građanstvo. Ukoliko je postojala
potreba i želja za korištenjem športskih terena svi korisnici koji su htjeli koristiti isto su i
mogli rezervacijom na službeni telefonski broj športskog objekta.
Na objektu su stalno zaposlena dva djelatnika od ponedjeljka do nedjelje, od 11.00 do 23.00
sata, i to jedan domar - čistač i jedan športski djelatnik.
Korisnici športskog centra su prvenstveno rekreativci koji putem rezervacije termina koriste
športske terene. Objekt su u 2016. godini osim rekreativaca koristila djeca i mladi kroz
organizaciju Sportskih igara mladih te ŽNK Viktorija.
Svoje termine krajem mjeseca lipnja rezervirale su brodske škole košarke te tijekom ljetnih
školskih praznika i provele ljetne košarkaške kampove.
U proljetnom dijelu 2016. godine već tradicionalno se odigravala Liga malog nogometa koja
je okupila veliki broj malonogometnih rekreativaca u veteranskoj dobi, nažalost ova Liga je
doživjela odustajanje određenih seniorskih ekipa u jesenskom dijelu tako da nakon nekoliko
kola Liga se prestala održavati. U 2017. godini nam je cilj da zajedno sa drugim udrugama ili
uz pomoć Saveza sportske rekreacije pokušati organizirati ponovno seniorsku Ligu. Također
ćemo težiti osnivanju i organizaciji studentske malonogometne lige kako bi poticali studente
na bavljenje organiziranim oblikom rekreacije.

a) GRADSKO KLIZALIŠTE
Gradsko klizalište u sezoni 2015/2016. godine radilo je do 7. veljače te je do kraja sezone
klizalište posjetilo više od dvije i pol tisuće posjetitelja. Uz programe koje je Ustanova
samostalno organizirala i provela, najveći broj korisnika zabilježen je tijekom zimskih
školskih praznika kada su djeca iskoristila svoje slobodno vrijeme i u većem broju posjećivala
klizalište.
Za sezonu klizanja 2016./2017. godine lokacija Gradskog klizališta je na glavnom gradskom
trg, Trg “Ivane Brlić – Mažuranić“. Uz kratak vremenski period koji je bio raspoloživ za
pripremu i organizaciju rada, Ustanova je uz maksimalni angažman djelatnika službeno
otvorila klizalište 1. prosinca 2016. godine. Na Gradskom klizalištu ukupno je radilo osam
djelatnika, od kojih su petorica stalno zaposleni. Radno vrijeme klizališta bilo je od
ponedjeljka do četvrtka i nedjeljom od 10.00 do 22.00 sata, te petkom i subotom od 10.00 do
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23.00 sata. Dnevno je korisnicima bilo na raspolaganju ukupno osam, odnosno vikendom
devet termina za klizanje. Do kraja 2016. godine ukupno je zabilježeno više od 7.000
korisnika gradskog klizališta.
Za sljedeću sezonu klizanja nužno je osim povećanja površine klizališta, za dodatnih 100m2
osigurati veći prostor za presvlačenje klizaljki kao i omogućiti djelatnicima da rade u
otvorenom prostoru, radi bolje međusobne komunikacije. Također, za sljedeću sezonu
potrebno je obnoviti i povećati broj najčešće traženih klizaljki, zatim izvršiti sanaciju drvenog
dijela ograde te uz suradnju s KKD “Ivana Brlić – Mažuranić“ osmisliti glazbeni program,
naročito za dane vikenda kada je i dodatno bio pojačan broj korisnika klizališta.
U 2015. godini došlo je do promjene lokacije, Gradsko klizalište dobilo je na atraktivnosti i
daleko većem interesu građanstva s novom lokacijom, što je za učinak imalo i veće ostvarene
prihode.
Na vanjskim terenima ŠRC „Klasije“ u 2016. godini održana su i sljedeća događanja:
-

U travnju je održan malonogometni turnir u organizaciji Udruge hrvatskih
dragovoljaca Domovinskog rata
Od 11. travnja do 10. lipnja odigravala se malonogometna liga u organizaciji Lige
malog nogometa u kategoriji seniora i veterana.
22. i 25. lipnja održane su „Sportske igre mladih“ u odbojci na pijesku, košarci i
malom nogometu.
11. rujna učenici OŠ Hugo Badalić obilježili su Hrvatski olimpijski dan.
U lipnju je organiziran malonogometni turnir katoličke mladeži Slavonskog Broda.
8. listopada u organizaciji PU Brodsko-posavske odigrana utakmica u povodu 25.
godina osnivanja Specijalne jedinice policije
16. studenog u organizaciji UHDDR održan 18. tradicionalni turnir Slavonski Brod
2016.
Organiziran je dolazak sv. Nikole i Djeda Božičnjaka za najmlađe sugrađane.
Na klizalištu je organiziran „Mali doček Nove godine“ za djecu koji je održan od
17.00 – 19,00 sati.

Kako bi osigurali što kvalitetnije korištenje vanjskih terena Ustanova je u 2016. godini izvela
sljedeće radove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Priprema odbojkaškog igrališta na pijesku
Sanacija stupa na odbojkaškom igralištu
Pregled i sanacija rasvjetnih stupova i reflektora
Održavanje zelene površine i hortikulture
Sanacija zaštitne ograde oko igrališta
Popravak grijanja i curenja instalacija
Intervencija na glavnom ERO ( razdvajanje postojećih korisnika )
Postavljane košarkaškog igrališta sa sanacijom koš-tabli
Odštopavanje sanitarnog odvoda i sanacija wc-a
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Popravak razglasa i postavljanje zvučnika
Postavljanje mreža za golove i košarkaške obruče
Saniranje mreža za razdvajanje igrališta
Pregled i servis radne opreme ( kosilica, trimer, puhalica,…)
Servis protupožarnih aparata
Servis plinskih bojlera
Servis i popravak rashladnog uređaja-chillera (kupnja kompresora)
Kupljena armirana mrežica za potrebe klizališta
Montaža i demontaža klizališta, opreme i skladištenje opreme
Tekuće održavanje
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3. TENISKA DVORANA „BROD“, Ivana Cankara 76
Teniska dvorana „Brod“ izgrađena je 1996. godine te se prostire na površini od 1.500m2.
Na samom objektu korisnicima su na raspolaganju dva teniska terena sa umjetnom podlogom.
Objekt se koristi temeljem ugovora o korištenju ili rezervacijom termina pozivom prema
dežurnom djelatniku, koji je jedini zaposleni djelatnik na objektu, na radnom mjestu domaračistača.
Radno vrijeme teniske dvorane je od ponedjeljka do nedjelje od 8.00 do 22.00 sata.
Tijekom zimskog perioda iskorištenost dvorane je 90%, dok je tijekom ljeta zauzeće terena
daleko manje zbog trenutno lošijih uvjeta za korištenje, loša ventilacija dvorane.
Dopodnevne dvoranske termine koristile su škole tenisa, napredna djeca, osobe u invalidskim
kolicima, dok su u popodnevnim i večernjim satima terene koristile tvrtke i rekreativci kroz
najam terena.
Periodičkim pregledom sportskog objekta i po osnovi evidencije Dnevnika održavanja,
izvršeni su sljedeći radovi kako bi se športski objekt koristio na kvalitetan i siguran način i u
funkcionalnom i u tehničkom smislu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled i sanacija krovišta dvorane i odvod obarinskih voda
Sanacija i popravak kombi bojlera za grijanje i toplu vodu
Intervencija na sanaciji IC grijalice
Popravak sanitarne opreme na objektu
Pregled i zamjena rasvjetnih tijela
Servis prijenosnih protupožarnih aparata
Servis plinskog bojlera i grijanja
Tekuće održavanje

Stranica 10

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

4. STADION STANKO VLAJNIĆ-DIDA, Aleja Miroslava Krleže 4
Športski objekt koji je dograđen 2010. godine zajedno sa športskim terenima prostire se na
površini od 71.779m2.
Na objektu se nalaze sljedeći športski tereni: jedan glavni nogometni teren, dva pomoćna
nogometna terena te atletska staza dužine 400 metara.
Korisnici športskog objekta su osim Nogometnog kluba „Željezničar“ i Atletskog kluba
„Marsonia“, također i građani rekreativci, udruge te osnovne škole.
Radno vrijeme objekta je od ponedjeljka do nedjelje od 8.00 do 22.00 sata, gdje kontrolu
korištenja objekta vrši jedan zaposleni djelatnik, inače zaposlen na radnom mjestu domaračistača.
U 2016. godini na objektu su realizirani sljedeći športski programi:
-

Domaće prvenstvene, kup i prijateljske utakmice Nogometnog kluba
„Željezničar“, 4.HNL-a, istok
1. Kvalitetna nogometna liga mladeži Slavonije i Baranje za pionire, mlađe kadete,
kadete i juniore.
6. Atletski miting Slavonski Brod 2016.
Županijsko prvenstvo u atletici za osnovne škole.
Ispiti i provjere trkačkih normi za nogometne suce
1. Međunarodni kup Slavonskog Broda u kategorijama limačića, limača, mlađih i
starijih pionira u organizaciji škole nogometa Stanko Vlainić-Dida

Periodičkim pregledom športskog objekta i po osnovi evidencije Dnevnika održavanja,
izvršeni su sljedeći radovi kako bi se športski objekt koristio na kvalitetan i siguran način,
kako u funkcionalnom tako i u tehničkom smislu:
1.
2.
3.
4.

Sanacija i popravak grijanja na objektu (intervencija u kotlovnici)
Pregled i popravak protupožarnog sustava dojave požara
Popravak curenja u kupatilu sa sanacijom djela oštećenog zida
Radovi na ispitivanju i servisu tehničke opreme po osnovi ZOP i ZNR
(servis opreme za vatrodojavu i plinodojavu)
5. Servis prijenosnih protupožarnih aparata
6. Servis plinskih bojlera
7. Sanacija i popravak vanjske zaštitne ograde
8. Tekuće održavanje
9. Čišćenje rešetki i rubnjaka uz prvu stazu
10. Saniranje nastalih oštećenja
U 2016. godini Grad Slavonski Brod izradio je rasvjetu na glavnom i pomoćnom terenu za
potrebe treniranja i održavanja noćnih utakmica.
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5. ŠPORTSKA DVORANA VIJUŠ, Stanka Vraza 2/a
Športska dvorana Vijuš prostire na površini od 12.748m2.
Višenamjenska športska dvorana postala je središte športskog života u gradu, koja sa svim
svojim kapacitetima omogućava korisnicima idealne uvjete za bavljenje sportom.
Unutar športskog objekta nalaze se sljedeće športske dvorane:
a) Glavna (centralna) dvorana sa 2150 sjedećih mjesta i 10 svlačionica, dimenzije su 46 x
24 m, a namijenjena je za mali nogomet, košarku, rukomet i odbojku.
b) Dvije pomoćne dvorane dimenzija 28m x 15.5m, od kojih je jedna opremljena sa
fiksno postavljenim gimnastičkim spravama dok je druga predviđena za košarku i
odbojku.
c) Na gornjoj etaži nalazi se dvorana sa postavljenim zrcalima namijenjena provođenju
plesnih, te individualnih i grupnih treninga.
U donjoj etaži športske dvorane nalazi se moderna automatska kuglana sa osam staza i četiri
svlačionice, dok se također u prostoru do kuglane nalaze i tri stola za stolni tenis.
U sklopu športske dvorane Vijuš nalaze se još i dvije manje dvorane za borilačke športove
kao i roh-bau prostor predviđen za curling dvoranu.
U športskoj dvorani Vijuš zaposleno je ukupno šest djelatnika i to: tri domara-čistača i tri
djelatnika specijaliste na održavanju.
Iskorištenost športske dvorane Vijuš se razlikuje za svaku dvoranu ali ovisno i o godišnjem
dobu. Tijekom zimskog perioda zauzetost glavne (centralne) dvorane je veća do 90%, dok je
tijekom ljetnih mjeseci zauzetost termina nešto niža no opet zadovoljavajuća jer u ljeto 2016.
godine osim rada nekih klubova, i provođenju programa Ljeto u Brodu svoj kamp su imale
mlađe ženske reprezentativne košarkaške selekcije (mlađa kadetska, kadetska i juniorska
ženska reprezentacija). Kako je većina termina definirana s početkom sezone klupskih
treninga, ostaje vrlo malo mogućih termina za rekreaciju građanstva.
Preostali termini koji su ostali većinom u kasnim prijepodnevnim te ranim poslijepodnevnim
satima ustupili smo tijekom zimskog perioda nogometnim klubovima.
Najmanju iskorištenost dvorane u sklopu Športske dvorane Vijuš zabilježila je zapadna
dvorana u kojoj su fiksno smještene gimnastičke sprave, te je zauzeće dvorane tijekom
najvećeg dijela godine bila od 17.30 do 21.00 sat od ponedjeljka do petka. Nama je cilj u
2017. godini s novim športskim sadržajem povećati iskorištenost. Također, u suradnji s
Gimnastičkim klubom „Sokol“ postoje realne mogućnosti da i prijepodnevne termine
ispunimo s športskim programom, te ćemo nadamo se zaključno s 2017. godinom uspjeti u
povećanju kapaciteta zapadne dvorane.
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U 2016. godini uz održavanje 21. Katarinskog sajma održan je 2. Brodski festival piva,
zajedno s Razvojnom agencijom i „Kućom piva“. Sajam je jako dobro prihvaćen, te postoji
daljnje razvojne smjernice kako bi ovaj program svakom sljedećom godinom pružao sve više.
Ustanova kroz športske objekte i svoje registrirane djelatnosti u mogućnosti je inicirati
razvojne programe i na kraju pomoći u realizaciji športskih ali i drugih sadržaja, s kojima ne
bi razvijali samo šport u gradu Slavonskom Brodu. Upravo je Brodski festival piva primjer
dobre suradnje Ustanove i partnera te pokazatelj kako se može uz mala uložena financijska
sredstva ali uz dobru komunikaciju realizirati hvale vrijedan projekt.
Osim tvrtki i rekreativaca korisnici športskog objekta u najvećoj mjeri su športski klubovi, s
kojima su potpisani ugovori o korištenju, a oni su sljedeći:
1. Košarkaški klubovi: KK „Slavonski Brod 1946“, ŽKK „Brod na Savi“, ŽKK „Brod“,
Škola košarke „Tigrići“, KK BŠK
2. Odbojkaški klubovi: MOK „Brod“, OK „Kolonija“, ŽOK „Posavina Brod“, MOK
„Marsonia“
3. Škola rukometa „Brod“
4. Gimnastički klub „Sokol“
5. Nogometni klubovi: Škola nogometa „Stanko Vlainić Dida“,
Škola nogometa „Marsonia“, NK „Budainka - Kolonija“,
NK „Amater“, ŽNK „Viktorija“
NK „Graničar-Varoš“.
6. Športski savez invalida Grada Slavonskog Broda
7. Plesni klubovi: ŠPK „Astra“,
8. Karate klubovi: KK „Ge baek“.
9. Glazbena Nota
10. Kuglački klubovi: KK „Zanatlija“, KK „Terminal“, ŽKK „Obrtnik“,
Škola kuglanja „Brod“ , KK „Regoč“, KK „Brod“, KK „Slavonac“
11. Veleučilište u Slavonskom Brodu
12. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sve slobodne termine koje nisu rezervirali športski klubovi, stalni ugovorni korisnici,
Ustanova je ugovorila i uz pružanje organizacijske i kadrovske pomoći omogućila realizaciju
sljedećih aktivnosti:
-

Održana su školska, županijska, regionalna i međuregionalna športska natjecanja
osnovnih škola
Održana su školska, županijska, regionalna športska natjecanja srednjih škola
Ustanova u je organizirala Amatersku odbojkašku ligu, u kojoj je sudjelovalo 14
ekipa
Ustanova je sudjelovala u organizaciji Brodske amaterske košarkaške lige, koja je
nekoliko utakmica osim u dvorani Brod odigrano i u dvorani Vijuš.
Kvalifikacijska utakmica ženske košarkaške reprezentacije Hrvatska – Francuska.
9. ožujka održano je 24. Prvenstvo Hrvatske u akrobatskom rock n rollu
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-

3. travnja Međunarodni košarkaški turnir „Zeko“ u organizaciji KK Brod.
23. travnja održan 2. Memorijal Zlatka Brkića (9. Sindikalne sportske igre SHU)
19. ožujaka održano natjecanje u akrobatskom rock`n`rollu u organizaciji ŠPK Astra.
11. travnja održan nacionalni projekt „Aktivna Hrvatska - Pokreni se“.
14. svibnja Prvenstvo Hrvatske u akrobatskom rock`n`rollu u organizaciji ŠPK Top
dance.
15. svibnja 9. međunarodni odbojkaški turnir koji je organizirao OK Posavina Brod.
28. svibnja natjecanje u gimnastici regije Istok u D programu.
29. travnja održani športski susreti dječjih domova Slavonije – natjecanje u odbojci.
4. lipnja održan rukometni turnir mlađih dobnih kategorija „Sjećanje na Dejana“
4. lipnja održano natjecanje u gimnastici za Slavoniju i Baranju.
11. lipnja održan koncert Đorđa Balaševića.
17. lipnja održane sportske igre djelatnika Termoenergetskih postrojenja
U lipnju su održane pripreme Hrvatske ženske juniorske reprezentacije u košarci.
Održana su prvenstva 2. Hrvatske kuglačke lige regije istok za muškarce i žene, 3.
kuglačka Hrvatske liga regije Požega te Županijska liga u kuglanju
17. siječnja Prvenstvo Hrvatske slijepih u kuglanju
23. i 24. siječnja pojedinačno prvenstvo Hrvatske za mlađe juniorke/juniore U18 u
kuglanju.
6. ožujka Ekipno juniorsko prvenstvo Hrvatske U23 u kuglanju.
13. ožujak Županijsko prvenstvo parova – muški u kuglanju.
2. travnja Parovno prvenstvo regije Istok za seniore i seniorke u kuglanju.
U svibnju održana Liga mladih u kuglanju.
U svibnju i lipnju održana Gradska liga u kuglanju.
Organiziran turnir u kuglanju povodom Valentinova
Tijekom srpnja i kolovoza u dvoranama i kuglani provodio se besplatan program za
školarce pod nazivom „Ljeto u Brodu“.
U srpnju i kolovozu održane pripreme mlađe kadetske i kadetske ženske košarkaške
reprezentacije
U srpnju održane dvije prijateljske trening utakmice kadetske ženske reprezentacije
Hrvatske i Mađarske.
Od 21. – 28. kolovoza održan je košarkaški kamp mlađih dobnih skupina „VIENNA
D.C. TIMBERWOLVES iz Austria,
17. rujna održan 11. Europa kup u samostrelu. Sudjelovalo je 40-ak natjecatelja iz šest
država.
24. rujna održan 23. Memorijalni karate kup Slavonski Brod 2016., u organizaciji
Karate kluba „Slavonski Brod“.
25. rujna održano pojedinačno prvenstvo regije istok za juniore U-23
U listopadu košarkaški sudci održali seminar
30. studenog započela liga amaterske odbojke u organizaciji Ustanove.
16. studenog održano pojedinačno prvenstvo Brodsko-posavske županije u kuglanju
za žene.
26. i 27. studenog održano pojedinačno Prvenstvo regije Istok u kuglanju za seniore i
seniorke.
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-

6. studenog 22. Tradicionalno natjecanje u akrobatskom rock 'n' rollu Slavonija open
2016.
Od 24. do 27. studenog održan 21. Katarinski sajam u sklopu kojeg je održan i Kup
Hrvatske u kuhanju i 2. Brodski festival piva.
3. prosinca održan košarkaški turnir u sklopu obilježavanja Svetog Nikole, u
organizaciji Ženskog košarkaškog kluba „Brod“.
11. prosinca održano 3. kolo WABA lige (Women Adriatic Basketball Association) u
organizaciji ŽKK Brod na Savi
Od 15. – 18. prosinca održan je kamp Hrvatske futsal reprezentacije za kategoriju
juniora i kadeta
15. prosinca u kuglani kroz natjecanje svoju godišnjicu obilježila je Matica
umirovljenika.
22. prosinca održan Božićni turnir u kuglanju u organizaciji KK Zanatlija i KK
Slavonac
Od 26. - 30. prosinca održan je tradicionalni Božićno malonogometni turnir u
organizaciji MNK Brod 035.

Periodičkim pregledom športskog objekta i po osnovi evidencije Dnevnika održavanja,
izvršeni su sljedeći radovi kako bi se športski objekt koristio na kvalitetan i siguran način,
kako u funkcionalnom tako i u tehničkom smislu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanacija curenja obarinskih voda u prostore dvorane za gimnastiku, hodnik i galeriju
(interventno saniranje curenja i oštećenog stropa i zidova objekta)
Curenje u ERO i dojavljivače požara - izmjena opreme i instalacija
Zbog curenja popravak instalacije rasvjete u hodniku ispod zapadne tribine
Zaštita i sanacija zida koji dijeli tribine od igrališta oblaganjem U profilima
Godišnji servis sustava za vatrodojavu i sprinkler stanice
Pregled električnih instalacija glavnog RO
Pregled i testiranje komplet rasvjete u slučaju nužde (panik rasvjeta)
Servis kotlova Buderus, plamenika Weishaupt, pumpi
Izrađen pravilnik za ZOP
Napravljena procjena ugroženosti od požara
Napravljen plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Izvršeno osposobljavanje novih radnika po ZNR i ZOP
Čišćenje i servis dimnjaka
Popravak i servis agregata za električnu struju
Pregled i izmjene sa LED rasvjetnim tijelima na kuglani i dvorani za stolni tenis
Sanacija i izmjena stojećih tuševa u prvom hodniku, 15 tuševa
Izmjena oštećenih dozera za tekući sapun
Rekonstrukcija slavina tuševa za potrebe korisnika
U ventilaciji 2 zamijenjeni filteri zraka
Pregled i servis radne opreme
Servis rashladnog uređaja
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baždarenje sigurnosnih ventila i manometara
Servis prijenosnih protupožarnih aparata
Servis opremo po ZOR i ZOP (vatrodojava, sprinkler..)
Sanacija prilazne staze u dvoranu
Bojanje i sanacija unutarnjih zidova objekta
Izrada pokretnog elektroormara za potrebe restorana
Sanacija plastičnih sjedalica
Sanacija podloge kuglane i bojanje unutarnjih zidova
Redovni servis opreme i automatike kuglane
Tekuće održavanje
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6. BAZENI SLAVONSKI BROD, Stanka Vraza 2/a
Gradski bazeni su najnoviji objekt najveće materijalne vrijednosti, koji se prostire na površini
od 7.436m2.
Na samom objektu nalaze se četiri bazena sljedećih karakteristika:
Sportski bazen

Bazen za rasplivavanje

Dječji bazen

Vanjski olimpijski bazen

33m x 25m

25,04m x 12,54m

7,5m x 6m

50m x 25m

26 – 28

28 – 30

28 - 30

26 - 28

A= 825 m2

A= 314 m2

A= 33 m2

A= 1250 m2

Dubina

h= 2,1 m

1,3 m

h= 0,0m - 0,3m

h= 2,1 m - 4m

Volumen

1732 m3

408 m3

10 m3

3363 m3

Dimenzije
Temperatura vode °C
Površina

Radno vrijeme Gradskih bazena je tijekom cijele godine od ponedjeljka do nedjelje od 8.00
do 22.00 sata. Za kontrolu korištenja te za funkcionalno i tehničko održavanje objekta
zaduženi su djelatnici Gradskih bazena. Ukupno je na objektu zaposleno 12 djelatnika i to: tri
voditelja športskog programa, jedan športski djelatnik, četiri djelatnika na recepciji i četiri
djelatnika specijalista na održavanju.
Širok izbor športskih programa, kvalitetna provedba programa istjecanje navika građanstva za
rekreacijskim plivanjem sigurno je pridonijelo dobroj posjećenosti bazenima.
Ustanova samostalno u skladu sa svojim ljudskim i materijalnim mogućnostima organizira i
provodi ukupno 7 športskih programa. Programe provode diplomirani magistri kineziologije
prema planovima i programima koji su izrađeni prema pravilima kineziološke struke.
U nastavku ćemo navesti sve programe koji se provode kao i osnovni ciljevi svakog
športskog programa:
1. “Bebe vidre“ – program namijenjen za djecu predškolske dobi, od treće do šeste
godine života. Cilj programa je djecu postepeno osamostaljivati na boravak u vodi kao
i učenje osnovama tehnike klizanja i plutanja. Program je također bitan i iz aspekta
rane socijalizacije djece. Program se izvodio dva puta tjedno po 30 minuta, tijekom
kojih se djeca lagano osamostaljuju stoga nije nužna bila prisutnost roditelja. U 2016.
godini u programu je ukupno sudjelovalo 131 polaznika.
2. “Mala škola plivanja“ – program obuke plivanja za djecu osnovnoškolskog uzrasta.
Cilj programa je tijekom petnaest sati usavršiti početnu tehniku plivanja kao i naučiti
osnove skokova i okreta u vodi. Program je iznimno kvalitetan i bitan za djecu jer
osim usvajanja novog motoričkog znanja plivanja, djeca razvijaju i ostale motoričke
sposobnosti kao što su; snaga, brzina, koordinacija i fleksibilnost. Program se izvodio
45 minuta tijekom tri tjedna, od ponedjeljka do petka iz razloga bržeg usvajanja novih
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znanja. U 2016. godini ukupno je program pohađalo i pritom naučilo plivati 560
polaznika i još dodatno polaznici iz općine Brodski Stupnik, njih 108 učenika.
Primijeti se značajan rast polaznika programa obuke neplivača u odnosu na 2015.
godinu.
3. “Škola plivanja za odrasle“ – program namijenjen za odraslu populaciju koja bi željela
naučiti plivati. Cilj programa je tijekom petnaest sati naučiti polaznika osnovama
tehnike plivanja. S obzirom da grad Slavonski Brod do nedavno nije imao kompleks
bazena, te da je realna procjena od oko 30% neplivača u odrasloj dobi, broj od deset
polaznika u 2016. godini je iznimno mali. Kako je broj potencijalnih polaznika škole
iznimno velik, jedan od ciljeva u 2017. godini je edukativno - promidžbenim
materijalima ukazati na visok broj neplivača, kao i mogućnosti koje se pružaju
građanstvu na Gradskim bazenima, kako bi stekli jedno od osnovnih biotičkih znanja
svakog čovjeka.
4. “Zdravstveno plivanje“ – program namijenjen korisnicima koji imaju usvojeno znanje
plivanja i koji plivanjem žele poboljšati svoj zdravstveni status. Program se provodio
tri puta tjedno, te je ukupno u 2016. godini sudjelovalo dvadeset četiri polaznika.
5. “Aquafitnes“ – športski program namijenjen rekreaciji umirovljenika. Program se
počeo izvoditi u siječnju 2015. Godine. Ukupan broj dolazaka umirovljenika u 2016.
g. za ovaj program je 4.501 dolaska umirovljenika. U odnosu na prethodnu godinu
broj dolazaka umirovljenika se udvostručio. Glavni cilj programa je okupljanje,
druženje i poticanje umirovljenika na zdrav način življenja. Program se održavao
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11.00 do 12.00 sati, pri čemu umirovljenici
isključivo u navedenim terminima koriste bazene po dodatno sniženoj cijeni od 5,00
kuna. Tijekom ljetnih mjeseci program se također izvodio na vanjskom olimpijskom
bazenu uz prilagođeniji program.
6. “Rođendaonica“ – program organizirane proslave dječjih rođendana. Rođendaonica je
program u ponudi Gradskih bazena koji je vrlo dobro prihvaćen, što i prikazuje
podatak od ukupno 154 organizirana rođendana u 2016. godini, što je u odnosu na
2015. godinu povećanje za 55% proslavljenih rođendana. Ustanova u ovom programu
nudi organizirani športski program u trajanju od dva puna sata, koji se sastoji od
elementarnih i štafetnih igara u vodi, uz stalnu prisutnost djelatnika Gradskih bazena,
koji su u ulozi animatora programa.
7. “Usavršavanje znanja plivanja“ – program koji je namijenjen svim korisnicima, bez
obzira na dob koji znaju plivati ali žele dodatno usavršiti pravilnu tehniku plivanja. U
programu su tijekom 2016. godine sudjelovala 78 polaznika.
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Kako bi i dalje mogli razvijati i stvarati kvalitetne programe Ustanova konstantno radi na
usavršavanju djelatnika kao i nabavi rekvizita potrebnih za stručnu provedbu programa.
I u 2016. godini nastavila se suradnja sa osnovnim školama s područja Grada Slavonskog
Broda da izvanučioničku nastavu provedu na Gradskim bazenima. Ukupno je kroz
organizirane posjete do kraja 2016. godine bazene posjetilo 3.523 učenika iz svih osnovnih
škola grada. Sa svim učenicima provedeno je inicijalno testiranje znanja plivanja, te ovisno o
razini znanja djeca su organizirana u homogenizirane grupe, s kojima su dalje magistri
kineziologije provodili nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a sve sukladno pripremi za taj
sat.
U mjesecu studenom i prosincu 2016. godine dio nastave tjelesne i zdravstvene kulture na
bazenima je odradio 2.b razred osnovne škole Vladimir Nazor s učiteljicom Idom Zukanović
Šimunović. Učenici su u sklopu nastave tjelesne i zdravstvene kulture odradili obuku
neplivača kroz 15 sati nastave (3 sati tjedno, kroz 5 tjedana).
Nastavu tjelesne i zdravstvene kulture na Gradskim bazenima tijekom 2016. godine provodili
su i studenti Veleučilišta i Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Nadamo se da će u
skoro vrijeme i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti prepoznati dobrobiti i edukativni
značaj Gradskih bazena za svoje studente, te se time pridružiti i drugim obrazovnim
institucijama.
Značaj obuke neplivača prepoznat je u izvan Slavonskog Broda. Tako smo u 2016. godini u
suradnji sa Sportskim društvom Brodski Stupnik – Stari Slatnik realizirali obuku neplivača za
svu djecu od 1. – 4. razreda osnovne škole s područja općine Brodski Stupnik. Sva djeca, njih
108 su prošli obuku neplivača kroz fond od 15 sati. U 2017. godini imat ćemo za cilj ostvariti
suradnju i sa drugim općinama.
Osim korisnika koji su pohađali športske programe Ustanove, na Gradskim bazenima
djelovali su i drugi klubovi i savezi s kojima su potpisani ugovori o korištenju, a oni su
sljedeći:
-

Plivački klub „Marsonia“
Vaterpolo klub „Marsonia“
Klub podvodnih aktivnosti „Marsonia“
Kajak kanu klub „Marsonia“
Kajak kanu klub „Olimpik“
Športski savez invalida Grada Slavonskog Broda

Osim građanstva,u 2016. godini plivanje kao oblik rekreacije također je prepoznalo i nekoliko
tvrtki, čiji su zaposlenici redovito koristili usluge Gradskih bazena.
U organizaciji Hrvatskog vaterpolo saveza, Vaterpolo kluba Marsonia i Ustanove 16. – 18.
prosinca je na Gradskim bazenima Slavonski Brod održano finale Kupa Hrvatske za seniore i
seniorke.
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Osim navedenog projekta svoje termine na bazenima koristilo je još ukupno 11 udruga,
članica Športskog saveza invalida Grada Slavonskog Broda, i to sljedeće:
-

Plivački klub invalida „Marsonia“
Sportsko rekreacijska udruga slijepih „Slavonski Brod“
Boćarski klub „Dan“
Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije
„Loco moto“
„Regoč“
„Vrapčić“
Udruga invalida Grada Slavonskog Broda
Centar za inkluzivnu podršku
HVIDR-a Slav. Brod

Ustanova je uz redovne programe u praznim terminima ugovorila i realizirala sljedeće
aktivnosti:
-

6. veljače odigrana revijalna utakmica povodom 4. rođendana kluba.
5. ožujka održan je Proljetni vaterpolski kup.
19. ožujka održano je 6. Klupsko plivačko natjecanje „Marsonia swimming“.
2. travnja veterpolski kup „Tintilinić 2016“.
10. travnja u posjet bazenima je bila Hrvatska plivačka reprezentacija i odradila svoj
trening.
U travnju održano je i natjecanje Slavonske plivačke lige.
7. svibnja održano je plivačko natjecanje „Šegrt Hlapić 2016“.
14. svibnja održan je 2. vaterpolski kup grada Slavonskog Broda.
U prvoj polovici 2016. godine vaterpolo klub je održao niz kup i prvenstvenih
utakmica kako u seniorskoj tako i u mlađim kategorijama.
11. lipnja otvoren za korisnike vanjski olimpijski bazen.
Tijekom travnja i svibnja Vaterpolo klub Mursa odigrala je svoje utakmice.
Krajem mjeseca lipnja na pripremama imali smo mlade članove plivačkog kluba Ilirija
iz Slovenije.
3. i 4. rujna održan amaterski vaterpolski turnir pod nazivom „Klepetan“.
22. listopada održano plivačko natjecanje pod nazivom „Malena“ u organizaciji
Plivačkog kluba „Marsonia“.
16. – 18. prosinca održano finale Kupa Hrvatske za seniore i seniorke
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Periodičkim pregledom športskog objekta i po osnovi evidencije Dnevnika održavanja,
izvršeni su sljedeći radovi kako bi se športski objekt koristio na kvalitetan i siguran način,
kako u funkcionalnom tako i u tehničkom smislu:
1.
2.
3.
4.

Servis koso podizne invalidske platforme
Servis i održavanje dizala za korisnike
Pregled i sanacija vanjske rasvjete oko bazena
Curenje na glavnom razvodnom cjevovodu sanitarne vode unutar bazena
(intervencija i saniranje curenja)
5. Servis klima komora
6. Servis agregata za el. struju
7. Sanacija cijevi za klor u strojarnici iznad GRO klima komora, kotla i pumpi
8. Čišćenje kompenzacija i dopuna kvarcnog pijeska
9. Čišćenje školjki vanjskih bazena
10. Čišćenje školjke unutarnjih bazena
11. Nasipanje pijeska u filtere za bazensku vodu vanjskih bazena
12. Sanacija GRO bazenske tehnike za napajanje elektronike
13. Intervencija i popravak na komorama KK4 i KK5
14. Sanacija rasvjete na vanjskim svlačionicama
15. Popravak ventilatora u ROB olimpijski i zamjena el. vodiča u ROB BZR el.
motor br.1
16. Sanacija curenje na odvodu komore KK6
17. Pregled i sanacija podnog grijanja R8
18. Puknuće pumpi za doziranje klora - popravak
19. Servis i popravak robota za čišćenje dna korita bazena
20. Sanacija ograde na tribinama vanjskih bazena
21. Pregled i ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže
22. Pregled i ispitivanje plinodojavne centrale
23. Pregled i ispitivanje vatrodojavne centrale
24. Ispitivanje PP zaklopki
25. Pregled i ispitivanje protupožarne rasvjete, tipkala i plinske kotlovnice
26. Umjeravanje fotometra (2 kom)
27. Godišnje ispitivanje i servis kotla
28. Servis plamenika
29. Servis i pregled dimnjaka
30. Baždarenje sigurnosnih ventila i manometara
31. Servis radne opreme ( trimer, kosilica,..)
32. Servis postrojenja pripreme tople vode
33. Servis omekšivača vode
34. Servis hidranata
35. Servis hidrantske stanice
36. Servis bazenske tehnike
37. Servis pumpi
38. Sanacija ograde na tribini vanjskog bazena
39. Tekuće održavanje
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7. STADION KRAJ SAVE, Šetalište braće Radića 26
Grad Slavonski Brod odlukom Gradskog vijeća dana 22. ožujka 2016. godine dao je Stadion
kraj Save na upravljanje Ustanovi za gospodarenje športskim objektima.
Stadion kraj Save sastoji se od: ureda, dvije svlačionice s tuševima i sanitarnim čvorovima,
svlačionica za sudce s tuševima i sanitarnim čvorom, dvije prostorije za domara, društvene
prostorije, natkrivene tribine, betonske tribine, nogometnog igrališta i pomoćnog terena. U
sklopu stadiona nalazi se i stan domara.
Procijenjena vrijednost Stadiona kraj Save prema poslovnim knjigama iznosi 2.051.517,52
kune.
Ustanova ima ulogu nadzora i u slučaju drugih aktivnosti odnosno potreba za stadionom
vršenje koordinacije aktivnosti na istom.
Korisnici Stadiona kraj Save su nogometni klub Marsonia, Škola nogometa Marsonia te ostali
korisnici po zamolbi.
Na Stadionu uz Savu uz prvenstvene i Kup utakmice NK Marsonie održane su i prvenstvene
utakmice mlađih dobnih kategorija Nogometne škole „Marsonie“ , međunarodni turnir u
organizaciji nogometnog kluba i škole nogometa, finale županijskog Kup natjecanja te
Baseball kamp u organizaciji Baptističke crkve.

8. STADION AMATERA, Marina Grtaldića bb
Grad Slavonski Brod odlukom Gradskog vijeća dana 22. ožujka 2016. godine dao je Stadion
Amatera na upravljanje Ustanovi za gospodarenje športskim objektima.
Stadion Amatera je objekt u koji je Grad Slavonski Brod uložio velika financijska sredstva u
postojeće svlačionice, popratne prostorije te natkrivenu tribinu.
Stadion Amatera sastoji se od: 4 svlačionice s pripadajućim sanitarnim čvorovima i tuševima,
dvije svlačionice za sudca sa sanitarnim čvorovima i tuševima, ekonomat, vešeraj, kotlovnica,
društvena prostorija, prostorija za sastanke, ured tajnika, prostorija za doping kontrolu,
natkrivena tribina, terasa iza tribine, prostor za odlaganje alata, sanitarni čvor za invalide,
sanitarni čvor za gledatelje, nogometno igralište i pomoćni nogometni teren.
Procijenjena vrijednost Stadiona Amatera prema poslovnim knjigama iznosi 4.532.606,48
kuna.
Korisnici Stadiona Amater su: NK Amater sa svojom seniorskom ekipom i mlađim dobnim
kategorijama. Na stadionu se održavaju prvenstvene i Kup utakmice seniora i mlađih dobnih
kategorija.
U 2016. godini Grad Slavonski Brod izradio je rasvjetu na glavnom i pomoćnom terenu za
potrebe treniranja i održavanja noćnih utakmica.
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ZAPOSLENI U USTANOVI
Za navedene športske objekte te spomenute radove i aktivnosti Ustanova je realizirala
održavanje i upravljanje objekata s trenutno 28 zaposlenih djelatnika:
VSS – 5 djelatnika
VSŠ – 5 djelatnika
SSS – 18 djelatnika
U Ustanovi na osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini je bilo šest
djelatnika: tri prvostupnika strojarstva, dva prvostupnik elektrotehnike i jednog kineziologa.
Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća iznosi 6.726,37 kn.
Maksimalnim angažmanom zaposlenih i radom u tri smjene, objekti su kvalitetno održavani
kako u tehničkom tako i u funkcionalnom smislu, a svi planirani i rezervirani programi
uspješno se realizirani.
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C) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Ustanova za gospodarenje športskim objektima financira se iz slijedećih izvora:
➢ Gradski proračun,
➢ Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti.
Na osnovu obrasca PR-RAS utvrđuje se slijedeće:
Ukupni prihodi poslovanja ……………………………………………… 6.592.177 kn
Ukupni rashodi poslovanja ……………………………………………… 6.592.018 kn
Višak prihoda i primitaka …………………………………………….….

159 kn

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Izvršenje prihoda za razdoblje 01.01. - 31.12.2016.g. iz proračuna Grada iznosi 4.167.901
kuna ili 86,34%, a izvršenje prihoda iz vlastitih sredstava (prihodi od obavljanja osnovnih
poslova vlastite djelatnosti) iznosi 2.424.276 kuna ili 94,11%.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 6.592.177 kuna ili 89,05% u odnosu na Plan.

Ukupni rashodi realizirani su iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 4.199.896 kuna ili
88,24%, te iz vlastitih sredstava u iznosu od 2.392.122 kuna ili 92,87%.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 6.592.018 kuna ili 87,86% u odnosu na plan.
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Kako bi se kvalitetnije gospodarilo športskim objektima, svaki športski objekt je praćen
odvojeno kao zasebni centar, što je vidljivo iz niže navedenog:

PRIHODI I MATRIJALNI RASHODI ŠPORTSKIH OBJEKATA ZA RAZDOBLJE
OD 1.1.2016. – 31.12.2016. GODINE.
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŠPORTSKI OBJEKT
ŠPORTSKA DVORANA „BROD“
TENISKA DVORANA
ŠPORTSKA DVORANA „VIJUŠ“
- KUGLANA ŠRC „KLASIJE“
KLIZALIŠTE
GRADSKI BAZENI

PRIHOD / kn
550.666,38
56.052,67
718.971,91
262.904,91
153.177,02
179.430,67
2.571.088,50

RASHOD / kn
343.435,48
26.412,68
639.799,94
65.033,01
102.996,48
99.239,88
2.336.066,40

U nastavku financijskog izvješća nalaze se obrasci:

✓ Tablice prihoda i rashoda
✓ Referentna stranica
✓ Obrazac PR-RAS

IZVJEŠĆE PRIPREMIO:
ravnatelj
Damir Rukavina, prof.
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