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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 osam 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

Kako bi se uspješno gospodarilo športskim objektima Ustanova je podijeljena na osnovi
registrirane djelatnosti na 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 i nadzor objekata, kako u
funkcionalnom tako 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.
Na temelju Plana i program rada, Ustanova sistematski po prioritetima raspoređuje djelatnike
po športskim objektima ovisno o aktivnostima na samom objektu. Kako bi Ustanova mogla
još kvalitetnije izvršavati svoje poslove potrebno je ciljano napraviti kadrovsku strukturu na
početku kalendarske godine i u skladu s njom, bez dodatnih financijskih opterećenja iskoristiti
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mjere koje nam se pružaju. Uz djelatnike, svoj doprinos u radu Ustanove ostavili su i
osuđenici koji na športskim objektima izvršavaju rad za opće dobro, kao i prvostupnici koji su
na projektu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Stoga je u prvoj polovici 2017. godine ukupno sedam osuđenika odradilo više od 1200 sati
rada za opće dobro. Zahvaljujući dobroj suradnji i pozitivnim iskustvima sa Probacijskim
uredom u Požegi ovaj način izvršavanja kazne kroz rad za opće dobro nastavit će se i dalje.
Također, u prvoj polovici 2017. godine Ustanova je zahvaljujući mjeri stručnog
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, u sustav osposobljavanja ima dvoje
prvostupnika, jedna osoba sa stečenim zvanjem inženjerke strojarstva i jedan inženjer
elektrotehnike.
Ustanova kroz navedenu mjeru omogućuje mladim obrazovanim ljudima da svoju prvu
godinu radnog iskustva steknu radeći na športskim objektima gdje je svaki objekt zaseban
centar koji zahtjeva drukčiji pristup u radu i gdje sigurno mogu steći prijeko potrebno radno
iskustvo.
Sve manjim brojem klubova u najvišim rangovima natjecanja smanjuje se i broj kvalitetnih
masovnih utakmica, međutim popunjenost termina namijenjene sportovima je na velikoj
razini, isto tako povećava se broj građana koji se odlučuju na rekreativno bavljenje športom.
Zamisao Ustanove je da kvalitetnim i dobro osmišljenim športskim programima pokuša
privući i spojiti rekreativce kroz amaterske lige, čiji će nositelj organizacije biti Ustanova. Na
tragu navedenog Ustanova je kroz prvih šest mjeseci održana rekreacijska odbojkaška liga što
se pokazuje kao put kojim treba dalje nastaviti.
U suradnji sa Savezom športske rekreacije Grada Slavonskog Broda pokušat ćemo privući i
druge udruge iz manje poznatih i članstvom manjih sportova, kako bi dio svojih rekreativnih
aktivnosti provodili u športskim objektima Ustanove. Za rezultat, nadamo se da će u
konačnici dati organiziraniji rekreativni šport u gradu, koji je, sigurni smo, trenutno masovniji
od klupskog. Također za cilj imamo zajedno sa drugim udrugama pokrenuti ligaško natjecanje
za studente i srednjoškolce.
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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 1991. godine te je dvorana koja se većinom koristi za
rukomet i mali nogomet.
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“,
Malonogometni klub „Brod“, Malonogometni klub „Brod 035“, Škola nogometa Stanko
Vlainić-Dida kao i ostali klubovi po potrebi 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 pet djelatnika s time da je jedan djelatnik na
višemjesečnom bolovanju zbog zdravstvenih problema. Dva domara-čistača, dva radnika
specijaliste 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%, dok su subota i nedjelja
predviđeni 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. U siječnju i veljači dvoranu Brod su koristili i Škola nogometa Stanko
Vlainić-Dida za treninge mlađih uzrasta kao i NK Marsonia te MNK Brod 035 za održavanje
turnira mlađih kategorija. Neki od susreta ili turnira nisi mogli biti realizirani jer se više
termina podudaralo.
Sve slobodne termine koje nisu rezervirali športski klubovi, stalni ugovorni korisnici,
ugovorila je Ustanova, te uz organizacijske i kadrovske pomoći omogućila realizaciju
sljedećih aktivnosti:
-

11. i 12. veljače – održan Valentino kup 2017. godine u organizaciji škole nogometa
Marsonia
22. travnja održan Taekwondo turnir Slavonije i Baranje 2017. u organizaciju
Taekwondo kluba Brod gdje je sudjelovao veći broj natjecatelja.
15. travnja – održan 9. Sajam poslova Brodsko posavske županije u organizaciji
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
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-

29. travnja održan Memorijalni boksački turnir Ivica Ićo Arelić u organizaciji
Boksačkog kluba Brod
06. svibnja održan Memorijalni turnir Dr. aleksandar Jelen 2017. Koji su organizirali
Boksački klub Posavina kuna.
20. svibnja održan Kickboxing turnir u organizaciji Kickboxing kluba „Tomislav
gym“.
3. i 10. lipnja održan turnir Sjećanje na Dejana 2017. u organizaciji muškog i ženskog
rukometnog kluba
26. lipnja održano je natjecanje u rukometu u sklopu Sportskih igara mladih
Tijekom prvih šest mjeseci održana su prvenstvene utakmice muškog i ženskog
rukometnog kluba Brod zajedno sa utakmicama mlađih dobnih kategorija,
MNK Brod i MNK Brod 035 održali su svoje prvenstvene i kup utakmice te
prvenstvene i kup utakmice juniora i kadeta

Ustanova gospodari športskim objektom na način da objekt održava u funkcionalnom i
tehničkom smislu. U prvoj polovici 2017. godine Ustanova je izvršila sljedeće radove na
objektu:
1. Curenje obarinskih voda u sportski objekt – sanacija istih.
2. Popravak i zamjena sajli na sustavu podizanja table koša – I faza
3. Servis kosilice, trimera i puhalice za čišćenje
4. Servis prijenosnih protupožarnih aparata
5. Servis ventilacije
6. Otklanjanje kvara na podiznim velikim ulaznim vratima
7. Sanacija curenja radijatora i zamjena ventila.
8. Servis radne opreme.
9. Tekuće održavanje (zamjena sanitarne opreme u kupaonicama, održavanje okoline i sl….)
10. Kontrola i zamjena rasvjetnih tijela u dvorani
NAPOMENA: većina radova na objektu predviđena je za 7. i 8. mjesec kada se najmanje
koristi objekt, a korisnici-klubovi imaju natjecateljsku pauzu. Radove koji ne zahtijevaju
stručnu osposobljenost po zakonskoj regulativi su obavljali djelatnici Ustanove.
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2. ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR „KLASIJE“, Borovska 1
Športsko rekreacijski centar „Klasije“ obuhvaća prostor na površini od 13.180 m2.
SRC „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 sa umjetnom
travom, jednog betonskog košarkaškog igrališta, dva terena za boćanje te igrališta za odbojku
na pijesku
Na objektu su zaposlena dva djelatnika koji pokrivaju radno vrijeme 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 prvoj polovici 2017. godine koristili djeca i mladi kroz
organizaciju Sportskih igara mladih.
U proljetnom dijelu održavala se Liga malog nogometa veterana koja kroz svoje natjecanje
okuplja određeni broj malonogometnih rekreativaca. S obzirom da Liga malog nogometa iz
godine u godinu smanjuje broj natjecatelja cilj je da u suradnji s drugim udrugama napravimo
ligu s većim brojem natjecatelja.
U veljači i ožujku malonogometne terene s umjetnom travom su koristili ŽNK Viktorija i NK
Marsonia za održavanje treninga mlađih dobnih kategorija.

a) GRADSKO KLIZALIŠTE
Klizalište je bilo postavljeno na glavnom trgu Trgu Ivane Brlić Mažuranić.
Gradsko klizalište u sezoni 2016./2017. godine radilo je do 2. veljače, te je do kraja sezone u
siječnju i veljači klizalište posjetilo više od dvije tisuće tristo posjetitelja.
Na Gradskom klizalištu ukupno je radilo osam djelatnika, od kojih su četvorica stalno
zaposleni, dok su ostali bili pripravnici, koji su radili preko Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, te osobe na
dobrovoljnom radu. 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 23.00 sata. Dnevno je korisnicima bilo
na raspolaganju ukupno osam, odnosno vikendom devet termina za klizanje. Lokacija na
glavnom trgu uvelike je doprinijela odličnoj posjećenosti.
Za sljedeću sezonu klizanja nužno je osim povećanja površine klizališta 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 te uz suradnju s KKD “Ivana Brlić – Mažuranić“ osmisliti glazbeni
program, naročito za dane vikenda kada je i dodatno bio pojačan broj korisnika klizališta.
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Na vanjskim terenima SRC „Klasije“ u prvoj polovici 2017. godine održana su i sljedeća
događanja:
-

U travnju je održan malonogometni turnir u organizaciji Udruge hrvatskih
dragovoljaca Domovinskog rata
Od 13. travnja do 09. lipnja odigravala se malonogometna liga u organizaciji Lige
malog nogometa u kategoriji veterana.
20. travnja, 01., 20. i 25. lipnja održane su „Sportske igre mladih“ u odbojci na
pijesku, košarci i malom nogometu.
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 prvoj polovici 2017.
godine izvela sljedeće radove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sanacija i uređenje odbojkaškog igrališta na pijesku
Pregled i sanacija rasvjetnih stupova i reflektora zamjena neispravnih reflektora.
Održavanje zelene površine i hortikulture
Sanacija zaštitne ograde oko igrališta
Odštopavanje kanalizacije i odvoda obarinskih voda
Popravak i servis grijanja (kombibojlera) i curenje na instalacijama
Odštopavanje sanitarnog odvoda i sanacija wc-a.
Postavljanje mreža iz golova
Pregled i servis radne opreme (kosilica, trimer, puhalica…)
Servis protupožarnih aparata
Tekuće održavanje.
Intervencija i sanacija rashladnog sustava za led
Održavanje klizališta i funkcionalnosti opreme
Nabavka i ugradnja jednog kompresora u rashladni uređaj
Demontaža klizališta i prateće opreme.

NAPOMENA: većina radova na objektu je predviđena za 7. i 8. mjesec kada se najmanje
koristi objekt a korisnici-klubovi imaju natjecateljsku pauzu. Radove koji ne zahtijevaju
stručnu osposobljenost po zakonskoj regulativi su obavljali djelatnici Ustanove.
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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. U
zimskom periodu iskorištenost termina u teniskoj dvorani je 90%.
U siječnju i veljači 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.
Dana 1. veljače 2017. godine Grad Slavonski Brod kao vlasnik dvorane potpisao je ugovor o
upravljanju i korištenju teniske dvorane s Tenis klubom Brod, a 10. veljače 2017. godine
napravljena je primopredaja objekta Teniskom klubu Brod.
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.

Servis plinskog bojlera za grijanje i toplu vodu
Pregled i sanacija krovišta dvorane i odvoda oborinskih voda
Intervencija i popravak IC grijalica.
Pregled i zamjena rasvjetnih tijela
Servis orijenosnih protupožarnih aparata
Tekuće održavanje

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 „Livada-Željezničar“, Škola
nogometa „Stanko Vlainić-Dida“, Atletski kluba „Marsonia“, te Kickboxing klub „Brod“ kao
i građani rekreativci, udruge te osnovne škole i škole trčanja.
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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 prvoj polovici 2017. godine na objektu su realizirani sljedeći športski programi:
-

Domaće prvenstvene, kup i prijateljske utakmice Nogometnog kluba
„Livada-Željezničar“, 4.HNL-a, istok
1. Kvalitetna nogometna liga mladeži Slavonije i Baranje za pionire, mlađe kadete,
kadete i juniore.
24. svibnja održano finalna utakmica Kupa Brodsko posavske županije između NK
Batrine i NK Oriolika
2. lipnja održan je 7. Atletski miting Slavonski Brod 2017.
Županijsko prvenstvo u atletici za osnovne škole.
10. i 11. lipnja održan je Kup Slavonskog Broda u kategorijama limačića, limača,
mlađih i starijih pionira u organizaciji škole nogometa Stanko Vlainić-Dida
Ispiti i provjere trkačkih normi za nogometne suce

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.

Pregled i popravak protupožarnog sustava dojave požara.
Sanacija curenja vodovodnih instalacija
Servis prijenosnih protupožarnih aparata
Servis plinskog bojlera

Radovi na Atletskom terenu :
1.
2.

Čišćenje rešetki i rubnjaka uz prvu i osmu stazu.
Saniranje nastalih oštećenja na stazi.

NAPOMENA: većina radova na objektu je predviđena za 7. i 8. mjesec kada se najmanje
koristi objekt a korisnici-klubovi imaju natjecateljsku pauzu. Radove koji ne zahtijevaju
stručnu osposobljenost po zakonskoj regulativi su obavljali djelatnici Ustanove.
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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 omogućuje 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 dva stola za stolni tenis.
Zbog izgradnje kajak kanu klub u prostor pokraj kluglane i skladišni prostor privremeno su se
uselili veslači Kjak kanu kluba Marsonia.
U sklopu športske dvorane Vijuš nalaze se još i dvije manje dvorane za borilačke športove
kao i roh-bau prostor.
U športskoj dvorani Vijuš zaposleno je ukupno šest djelatnika i to: dva domara-čistača, četiri
djelatnika specijaliste na održavanju te dvojica djelatnika iz programa osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa na mjestima specijalist na održavanju.
Iskorištenost športske dvorane Vijuš se razlikuje za svaku dvoranu, pa je tako trenutno
najbolje iskorištena kuglana, a s novom sezonom nadamo se još većoj iskorištenosti jer će
svoje utakmice uskoro provoditi kuglački klub iz Đurđenovca. Ustanova pomicanjem radnog
vremena za jedan sat pokušati privući što veći broj građana i rekreativaca u večernje termine u
kuglani, koje ćemo posebno osigurati za rekreaciju što će, nadamo se, rezultirati još boljom
popunjenošću.
Centralna i mala dvorana je u velikoj mjeri ispunjena terminima muškog i ženskog
košarkaškog kluba kao i ostalim klubovima. Isto tako potrebno je napomenuti da u dvorani se
održavaju natjecanja koje provodi Školski športski savez te održava se nastava strojarskog
fakulteta i Veleučilišta Slavonski Brod. U lipnju u dvorani Vijuš svoje pripreme počela je
provoditi mlada ženska košarkaška reprezentacija kao i juniorke s čime smo povećali postotak
popunjenosti dvorane.
Druga, mala gimnastička dvorana, zbog svoje specifičnosti zauzeta je u vrijeme gimnastičkih
treninga dok je u preostalom vremenu slobodna za korištenje i u nekoj kraćoj budućnosti
postoji inicijativa da se u gimnastičku dvoranu postavi umjetna stijena kako bi se povećala
iskoristivost gimnastičke dvorane.
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Osim 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“
2. Odbojkaški klubovi: MOK „Brod“, OK „Kolonija“, ŽOK „Posavina“, MOK Marsonia
3. Škola rukometa „Brod“
4. Gimnastički klub „Sokol“
5. Nogometni klubovi: NK „Livada-Željezničar“, 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 „Prevent“, KK „Ge baek“.
9. Glazbena Nota
10. Kuglački klubovi: KK „Zanatlija“, KK „Terminal“, ŽKK „Obrtnik“,
Škola kuglanja „Brod“,KK „Brod, KK Regoč, KK Slavonac
11. Veleučilište u Slavonskom Brodu.
12. Strojarski fakultet Slavosnki Brod.

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 je organizirala Amatersku odbojkašku ligu.
U siječnju boravila mlađa kadetska ženska košarkaška reprezentacija na pripremama
8. veljače održano javno snimanje emisije Lijepom našom
24. veljače održano Županijsko natjecanje osnovnih škola djevojčica i dječaka u
sportskoj gimnastici!
25. veljače održan 3. memorijal Zlatka Brkića (10. Sindikalne sportske igre)
13. travnja Međunarodni košarkaški turnir „Zeko“ u organizaciji KK Brod.
29. travanj susret Hrvatske katoličke mladeži
6. svibnja održano je 1. otvoreno prvenstvo Grada Slavonskog Brod u akrobatskom
rock n rollu u organizaciji BŠPŠ Top dance
13. svibnja 10. međunarodni odbojkaški turnir koji je organizirao OK Posavina Brod.
25. travnja održani športski susreti dječjih domova Slavonije – natjecanje u odbojci i
kuglanju
10. lipnja održan rukometni turnir mlađih dobnih kategorija „Sjećanje na Dejana“
U lipnju su održane pripreme Hrvatske ženske mlade reprezentacije u košarci u sklopu
kojih su odigrane dvije prijateljske utakmice s reprezentacijom Bosne i Hercegovine
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-

14. siječanj održano parovno županijsko prvenstvo u kuglanju
15. siječnja Prvenstvo Hrvatske slijepih u kuglanju
22. i 29. siječnja prvenstvo Hrvatske u parovima za mlađe juniorke/juniore U18 i
kadete U-14 u kuglanju.
19. veljače Ekipno kadetsko prvenstvo Hrvatske U14 u kuglanju.
Travanj – Uskršnji kuglački turnir
U svibnju i lipnju održana Gradska liga u kuglanju.

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. Pregled i testiranje rasvjete u slučaju nužde.
2. Čišćenje i servis dimnjaka.
3. Zamjena oštećenih filtera zraka
4. Servis rashladnog uređaja
5. Servis prijenosnih protupožarnih aparata.
6. Sanacija plastičnih sjedala.
7. Redoviti servis automatike kuglane
8. Sanacija oštećenih gazišta na stepeništu dvorane.
9. Pregled i izmjena oštećenih rasvjetnih tijela u kuglani i dvorani
10. Godišnje bojanje unutarnjih zidova športskog objekta – u realizaciji
11. Zamjena filtera zraka u ventilaciji.
12. Servis kotla Buderus, plamenika Weishaupt i pumpi.
13. Pregled funkcionalnosti ekspanzivne posude za sanitarnu vodu.
14. Napravljena procjena ugroženosti od požara.
15. Sanacija slavina i tuševa za potrebe korisnika.
16. Pregled i servis radne opreme.
17. Tekuće održavanje.

NAPOMENA: većina radova na objektu je predviđena za 7. i 8. mjesec kada se najmanje
koristi objekt a korisnici-klubovi imaju natjecateljsku pauzu. Radove koji ne zahtijevaju
stručnu osposobljenost po zakonskoj regulativi su obavljali djelatnici Ustanove.
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6. BAZENI SLAVONSKI BROD, Stanka Vraza 2/a
Gradski bazeni su najreprezentativni objekt kojim gospodari Ustanova, te ujedno i 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

Dimenzije

33m x 25m

25,04m x 12,54m

7,5m x 6m

50m x 25m

Temperatura vode °C

26 – 28

28 – 30

28 - 30

26 - 28

Površina

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

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 14 djelatnika i to:
četiri voditelja športskog programa, jedan športski djelatnik, četiri djelatnika na recepciji i pet
djelatnika specijalista na održavanju.
Širok izbor športskih programa, kvalitetna provedba programa i stjecanje navika građanstva
za rekreacijskim plivanjem sigurno je pridonijelo dobroj posjećenosti bazenima.
Ustanova je u prvoj polovini 2017. godine imala u ponudi sedam programa u koje su se mogli
uključiti sve dobne kategorije.
Programi koji broje najveći broj polaznika su „Mala škola plivanja“, program namijenjen za
djecu neplivače, sa ukupno 456 polaznika, i program „Aquafitnes“ odnosno program za
umirovljenike gdje je prosjek dolazaka po terminu oko 35 umirovljenika, a u prvoj polovini
2017. godine evidentirano je 2477 ulazaka za program „Aquafitnesa“.
Također program proslave rođendana za djecu školskog uzrasta se pokazao jako dobar.
Ukupno u prvoj polovini 2017. godine organizirano je 104 rođendana, u kojima je sudjelovalo
više od 1300 djece školskog uzrasta.
U prvih šest mjeseci ove godine osnovne škole Grada Slavonskog Broda su dovodile djecu na
tzv. terensku nastavu ili izvanučioničku nastavu i omogućili djeci sudjelovanje u nastavi
tjelesne i zdravstvene kulture na Gradskim bazenima. Ukupno je kroz organizirane posjete
učenika do kraja nastavne godine (siječanj – lipanj) bazene posjetilo 1.963 učenika iz
osnovnih škola.
U 26. travnja do 2. lipnja 2017. godine imali smo ugovorenu malu školu plivanja za 126
učenika trećih i četvrtih razreda OŠ Ivan Mažuranić iz Sibinja. Troškove prijevoza i same
obuke neplivača snosila je Općina Sibinj s kojom je i potpisan ugovor.
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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.
Svoju nastavu i ovog proljeća nastavilo je sa izvođenjem Veleučilište u Slavonskom Brodu i
Strojarski fakultet.
Ustanova je u prvih šest mjeseci 2016. godine nastavila sa izvođenjem svojih ostalih
programa pa je ukupno u programe uključeno oko 100 djece i oko 30-ak odraslih koji
sudjeluju kroz programe zdravstvenog plivanja, obuke neplivača odraslih, i već navedenog
programa usavršavanja znanja plivanja.
Osim korisnika koji pohađaju športske programe Ustanove, na Gradskim bazenima djeluju 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, plivanje kao oblik rekreacije također je prepoznalo i nekoliko tvrtki, čiji
zaposlenici redovito koriste usluge Gradskih bazena.
Svoj rad na bazenima nastavio je i projekt „Treneri velikog srca“, kojim se djeci s posebnim
potrebama omogućava da se uključe u rekreacijske aktivnosti plivanja pod stručnim vodstvom
trenera.
Ustanova je uz redovne programe u praznim terminima realizirala sljedeće aktivnosti:
-

4. veljače odigrana revijalna utakmica povodom 5. rođendana plivačkog i vaterpolo
kluba
18. veljače održane utakmice Vatepolska amaterska liga
12. – 15. ožujka održane pripreme U20 reprezentacije Hrvatske
8. travnja veterpolski kup „Tintilinić 2016“.
25. ožujka održano je 2. kolo Slavonske plivačke lige.
6. svibnja održano je plivačko natjecanje „Šegrt Hlapić 2017“.
U prvoj polovici 2017. godine vaterpolo klub je održao niz kup i prvenstvenih
utakmica kako u seniorskoj tako i u mlađim kategorijama.
10. lipnja otvoren za korisnike vanjski olimpijski bazen.

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:
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1. Servis koso podizne invalidske platforme.
2. Servis dizala.
3. Servis ventilacije i klima komora.
4. Servis agregata za el. struju.
5. Čišćenje kompenzacija.
6. Čišćenje školjke vanjskog bazena.
7. Nasipanje kvarcnog pijeska u filtere za bazensku vodu.
8. Pregled i sanacija vanjske rasvjete oko bazena.
9. Pregled i sanacija podnog grijanja (planirani servis).
10. Sanacija klornih pumpi.
11. Godišnje ispitivanje i servis kotlova
12. Servis plamenika i pregled dimnjaka.
13. Popravak oštećenih ležaljki za sunčanje.
14. Servis robota za čišćenje.
15. Ispitivanje PP zaklopki
16. Pregled i ispitivanje plinodojavne i vatrodojavne centrale.
17. Pregled i ispitivanje protupožarne rasvjete, tipkala i plinske kotlovnice.
18. Servis pumpi.
19. Sanacija i bojanje zidova vanjskog bazena
20. Pregled i ispitivanje vanjske hidrantske mreže.
21. Servis radne opreme (trimer, kosilice i sl.)
22. Servis bazenske tehnike.
23. Sanacija ograde na tribini vanjskog bazena
24. Tekuće cijelodnevno održavanje
NAPOMENA: Radove koji ne zahtijevaju stručnu osposobljenost po zakonskoj regulativi su
obavljali djelatnici Ustanove.
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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 održane su sljedeće aktivnosti:
-

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,

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.
Stadion NK Amater koristi nogometni klub koji čine seniorski sastav i mlađe dobne kategorije
Na stadionu se održavaju prvenstvene i Kup utakmice seniora i mlađih dobnih kategorija.
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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 29 stalno zaposlenih djelatnika. Djelatnik Ilija
Mijatović je od siječnja na neprekidnom bolovanju.
U Ustanovi na osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na dan 30. lipanj imamo dvoje
djelatnika: jednu prvostupnicu inženjer strojarstva i jedan prvostupnik inženjer elektrotehnike.
Ustanova za gospodarenje športskim objektima s 30. lipnjem po sistematizaciji zapošljava:
VSS – 6 djelatnika
VSŠ – 6 djelatnika
SSS – 17 djelatnika
Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća iznosi 6.087,87 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.

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 ……………………………………………… 2.878.762 kn
Ukupni rashodi poslovanja ……………………………………………… 2.879.851 kn
Manjak prihoda i primitaka …………………………………………….….

-1.089 kn

Višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja…………………………

3.246 kn

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju………………

2.157 kn
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OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:
Izvršenje prihoda za razdoblje 01.01. - 30.06.2016.g. iz proračuna Grada iznosi 1.781.439
kuna ili 61,9%, a izvršenje prihoda iz vlastitih sredstava iznosi 1.097.324 kuna ili 38,10%.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.878.762 kunu ili 39,59% u odnosu na Plan.

Ukupni rashodi realizirani su iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 1.781.228 kuna ili
61,9%, te iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.098.623 kuna ili 39,1%.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 2.879.851 kuna ili 39,87% u odnosu na plan.
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 1.1.2017. – 30.6.2017. GODINE.
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

PRIHOD / kn
210.132,32
19.598,53
360.990,74
127.497,36
92.485,13
53.402,85
884.136,87
20.960,73

RASHOD / kn
94.266,27
8.966,53
257.803,66
14.019,32
39.374,80
31.700,65
845.470,00
37.282,43

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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