
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za  
društvene djelatnosti 
 
KLASA: 610-01/13-01/8 
URBROJ: 2178/01-04-13-2 
Slavonski Brod, 30. rujna 2013. 
 

Kolegij gradonačelnika 
- ovdje 

 
 

 
 Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina grada Broda 
                  za razdoblje od 1. siječnja -  31. prosinca 2012.                 
                  – očitovanje  
                                      
Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje od 1. siječnja – 31. 
prosinca 2012. godine u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 14. veljače 2013. 
godine donijelo Odluku o prihvaćanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna 
djelatnost ustanove.                
Ustanova je tijekom 2012. nastavila je prezentaciju bogatog i značajnog fundusa kojim 
raspolaže (Zbirka Ružić i suvremeni hrvatski kipari i slikari, kabinet akvarela, Odjel dječjeg 
likovnog stvaralaštva, Postav i ostavština Dragutina Tadijanovića). 
 
Težište aktivnosti i nadalje je usmjereno na Galeriju Ružić u Tvrđavi sa stalnim postavom 
donacije Branka Ružića (na katu građevine u jugozapadnom kavaliru) i donacije suvremenih 
hrvatskih kipara i slikara (u prizemlju). Broj eksponata uključuje ukupno 167 Ružićevih djela i 
165 radova suvremenika. Stalni postav Spomen Doma Dragutina Tadijanovića uključuje 
knjižni fond, umjetnine i Tadijanovićeve arhivalije. Postav je otvoren za javnost u cijelosti. U 
Spomen domu Dragutina Tadijanovića  održana je svečanost dodjele Nagrade Dragutina 
Tadijanovića, Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
 
Odjel dječjeg stvaralaštva bio je nositelj izložbenog dijela Dječjih svečanosti „U Svijetu bajki 
Ivane Brlić-Mažuranić“, Zimske dječje izložbe te izložbe povodom Dana pobjede i 
domovinske zahvalnosti. Kabinet akvarela tijekom godine bio je nositelj izložbenih programa 
u čijem su sklopu bile organizirane mnogobrojne izložbe. Galerija umjetnina grada 
Slavonskog Broda bila je domaćin manifestacije «Noć muzeja».  
 
Ustanova je organizirala i 33. saziv Akvarelističke kolonije „Sava“, a radovi koji su nastali bili 
su predstavljeni na izložbi u lipnju 2013. godine. Nastavljena je i suradnja s drugim 
institucijama, muzejima i galerijama, te izložbena djelatnost od koje izdvajamo: Noć muzeja, 
Tvrđav@rt 2012, izložbe Branko Ružić i učenici, Josip Biffel, likovna kolonija „Erdut“, te 
izložba novinske fotografije.   
 



Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Galerije 
umjetnina grada Slavonskoga Broda za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. 
godine.  
 
U izvještaju o prihodima i rashodima,  primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja - 31. 
prosinca 2012. iskazani su: 
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici  1.494.343,00 kn                 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci  1.491.597,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                         2.746,00 kn                
- višak prihoda i primitaka preneseni       26.404,00 kn                
- višak prihoda i primitaka        
 raspoloživ u sljedećem razdoblju                             29.150,00 kn 
Člankom 8. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu 
(Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 6/13.) određeno je da vlastiti prihodi koji nisu 
iskorišteni u prethodnoj godini, ne prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu. 

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna koji 
iznose 1.410.033,00 kuna (94,36%), prihodi od pruženih usluga 80.590,00 kn (5,39%), te 
tekuće donacije 3.720,00 kn (0,25%).  

U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u iznosu od 
941.305,00 kn (63,11%) u  potpunosti financirani od strane Grada, te materijalni rashodi u 
ukupnom iznosu od 550.292,00 kn (36,90%) od tog iznosa Grad je doznačio 468.728,00 kn.  

 
Predlažemo da se izviješće Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda prihvati i uputi u 
daljnju proceduru. 
 

                  S poštovanjem, 

 

Stručni suradnik:                                                                                                Pročelnica:  
Kristijan Vuković, prof.                                                                     Dubravka Marković, prof. 
 
 
 
 
 
 
U privitku:  

1. Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje  
      od 1. siječnja -  31. prosinca 2012. godine 
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