
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
 
Klasa: 601-02/12-01/19 
Urbroj: 2178/01-04-12-2 
Slavonski Brod, 3. rujna 2012.                               
        

   
    
 Kolegij gradonačelnika  

                         - ovdje - 
 

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića 
                 Ivana Brlić Mažuranić za siječanj - lipanj 2012.  
                 – očitovanje  
 
 
                Ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, čiji su osnivači grad Slavonski Brod i 
općina Oriovac, ostvaruje svoje programe u osam vrtića-podružnica u Slavonskom Brodu 
(Hlapić, Pčelica, Seka i braco, Trnoružica, Kosjenka, Radost, Stribor i Maslačak) i u Oriovcu.  
                 Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2012. godinu u 
zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 6. srpnja 2012. donijelo Odluku o prihvaćanju 
izvješća. Upravni odjel za društvene djelatnosti razmotrio je Izvješće o radu i financijska 
izvješća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine 
sukladno Odluci Upravnog vijeća ustanove. Uz navedena izvješća očitujemo se u sljedećem: 
1. Redovni primarni program u 2012. godini ostvaren je u 47 odgojno-obrazovnih skupina s 
prosječno upisanih 984 djece, s tim da je u osam gradskih podružnica 44 skupine sa 936 
djece.                                                                                                                                                                                                                             
2. Od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta verificirani su i provodili su se 
programi:  
- za djecu s posebnim potrebama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama,  
- za darovitu djecu,  
- za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina, 
- te djecu u programu predškole.  
U vrtićima su se provodili kraći programi kulturnog, umjetničkog i športskog sadržaja, te 
program ranog učenja engleskog jezika; posebni programi-ekološki i vjerski; te alternativni 
odgojno-obrazovni program-Montessori. 
3. Tijekom navedenog razdoblja redoviti cjeloviti program je ostvaren sa 150 radnika s 
ugovorom na neodređeno vrijeme (139 radnika u Gradu, 8 u Oriovcu i 3 radnika u općinama).  
4. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.429,48 kn. 

5. Za redovitu djelatnost-primarni program, za plaće i materijalne rashode, Grad je uredno i 
na vrijeme izvršio svoju obvezu u planiranim iznosima. 
6. Tijekom izvještajnog razdoblja nabavljene su igračke, stručna literatura, slikovnice, 
sportska oprema, didaktički i nastavni materijal. Time se povećala kvaliteta provedbe 
programa i odgojnog procesa.  Financijska sredstva su utrošena na popravak kotolovnice u 
vrtiću „Kosjenka“ i popravak urušenog zida u vrtiću „Stribor“. 



Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Ustanove 
Dječji vrtići I.B.Mažuranić Slavonski Brod za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2012. 
godine.  
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja – 30. 
lipnja 2012. godine iskazani su: 
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici      9.979.188,00 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci     9.261,885,00 
- višak prihoda i primitaka                          717.303,00 
- višak prihoda i primitaka-preneseni             523,476,00 
- višak prihoda i primitaka raspoloživ  
  u sljedećem razdoblju                  1.240.779,00 
 

 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz proračuna u iznosu od 

7.081.976,00 kn (70,97%), prihodi po posebnim propisima u iznosu od 2.518.234,00 kn          
(25,23%), prihodi od obavljanja osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 
355.375,00 kn (3,56%), te prihodi od pomoći iz proračuna u iznosu od 19.136,00 kn (0,19%).        

U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom 
iznosu od 7.151.285,00 kn (77,21%) od tog iznosa Grad je doznačio 4.739.772,00 kn, te 
materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 2.098.426,00 kn (22,66%), gdje je Grad doznačio 
1.374.093,00 kn.  
Raspoloživi višak prihoda koristit će se za pokriće rashoda u 2012. godini, sukladno Odluci o 
izvršavanju proračuna. 
Predlažemo  da se izvješće Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje od 1. 
siječnja -  30. lipnja 2012. prihvati i uputi u daljnju proceduru. 
 
 

                                                                                                Pročelnica:  
                                                                                                       Dubravka Marković, prof. 

 
 
U privitku: Izvješće o radu  i polugodišnje financijsko izvješće ustanove  
                 za 2012. godinu 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


