
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
KLASA: 610-01/12-01/94 
URBROJ: 2178/01-04-12-2 
Slavonski Brod, 5. rujna 2012. 
 
 
 
            KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

- ovdje 
 
 
 
 
Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina za razdoblje 
                 od 1. siječnja - 30. lipnja 2012. godine 
                  - očitovanje 
                                                   
 
 
 

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje od 1. siječnja 
– 30. lipnja 2012. godine u zakonskom roku. Upravno vijeće ustanove je, 10.07.2012., 
usvojili izviješće. Ustanova je tijekom 2012. nastavila prezentaciju bogatog i značajnog 
fundusa kojim raspolaže (Zbirka Ružić i suvremeni hrvatski kipari i slikari, kabinet akvarela, 
Odjel dječjeg likovnog stvaralaštva). 
       Popis umjetnina u Spomen domu Dragutina Tadijanovića je završen i unosi se u 
program M++. Knjižni fond iz ostavštine pjesnika se popisuje. Postav je otvoren za  javnost u 
cijelosti. 
       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. 
       U organizaciji Galerije umjetnina građani su mogli vidjeti i projekt međunarodnog 
karaktera TVRĐAV@rt u kojem su sudjelovali poznati umjetnici mlađe generacije iz 
susjednih zemalja. Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda bila je domaćin manifestacije 
«Noć muzeja».  
       Ustanova je organizirala i 33. saziv likovne kolonije „Sava“, a radovi koji su nastali bit će 
predstavljeni na izložbi u lipnju 2013. godine.  
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja održala se trodnevna radionica  za djecu 
viših razreda osnovnih škole. 

U ustanovi je trenutno zaposleno 10 djelatnika a prosječna bruto plaća iznosi  7.068,23 kuna. 
 
 
 



U izvještaju o prihodima i rashodima,  primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 
2012. iskazani su: 
 
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici     764.215,00 kn                 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci     759.705,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                         4.510,00 kn                
- višak prihoda i primitaka preneseni       26.404,00 kn                
- višak prihoda i primitaka        
 raspoloživ u sljedećm razdoblju                               30.914,00 kn 
 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od 
732.490,00 kuna (95,85%), dok vlastiti prihodi iznose 31.725,00 kn (4,15%).  
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u iznosu od 
459.884,00 kn (60,53%), te materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 299.820,00 kn (39,46%) 
od tog iznosa Grad je doznačio 271.673,00 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 -  30. lipnja 2012. godinu 

 
 


