
 
 
 
 

 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
KLASA: 610-01/12-01/93 
URBROJ: 2178/01-04-12-2 
Slavonski Brod, 5. rujna 2012. 
 
 
 
 
            KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

- ovdje 
 
 
 
 
Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za razdoblje 
                 od 1. siječnja - 30. lipnja 2012. godine 
                  - očitovanje 
                                                   
 
Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 
2012 godinu u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove donijelo odluku o prihvaćanju 
izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost ustanove.  
               

1. U skladu sa interesima i potrebama korisnika gradske knjižnice Slavonski Brod kao i 
Standardima za narodne knjižnice RH, Knjižnica je kontinuiranom nabavom kupila 1.100 
novih jedinica knjižne građe. Od privatnih darovatelja, donatora i otkupa Ministarstva kulture 
na poklon je dobila 849 jedinica knjižne građe, tako da je knjižni fond povećan za ukupno 
1.949 jedinica knjižne građe.  
 
 Za Zavičajnu zbirku Brodske Posavine, koja sadrži izuzetno vrijednu gradu od 1746 jedinica 
knjižne građe nabavljeno je dodatno 228 jedinica građe.  
 
U istom razdoblju kupljena je i neknjižna, multimedijalna građa u obliku 26 jedinica DVD-a i 
30 CD- romova tako da zbirka multimedije broji 1.880 jedinica  
 
Sva nabavljena građa računalno je inventarizirana, potom stručno obrađena, klasificirana po 
Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji, računalno katalogizirana, bar kodirana, tehnički 
obrađena i zaštićena elektronskom zaštitom.  
 
U svrhu zaštite i očuvanja knjižnog fonda djelatnici su sami zaštitili 1.458 jedinica knjižne 
građe. Rezultati kontinuiranog rada na zaštiti fonda vidljivi su na policama Gradske knjižnice 
Slavonski Brod, jer je građa izuzetno uredna i očuvana, a svakako to ovisi i o korisnicima koji 
je posuđuju.  
 
Nesavjesnim korisnicima poslano je 403 opomena za ne vraćenu građu (računalno 
očitavanje preko roka). 
- rad s korisnicima osnovna je i najznačajnija djelatnost narodne knjižnice koji se od 2010. 
produžio i na rad subotom. Knjižnica je otvorena cjelodnevno, a rad s korisnicima realiziran 



je na Dječjem odjelu s radionicama i čitaonicom periodike, pri Informativno- posudbenoj 
službi sa studijskom čitaonicom i unutar ostalih događanja koja su se za korisnike priređivala 
u novoopremljenoj multifunkcionalnoj dvorani u sastavu gradske knjižnice. Čitaonica 
Gradske knjižnice od siječnja 2012. nalazi se na prvom katu i po novom preustroju, zajedno 
sa dječjim odjelom i radionicom čini jednu organizacijsku cjelinu. Osim svoje osnovne 
djelatnosti knjižnica je bila organizator većeg broja izložbi, promocija i predstavljanja knjiga, 
predavanja i drugih kulturnih sadržaja. 
 
2. Ustanova se financira iz proračuna Grada i proračuna Ministarstva kulture, te od vlastite 
djelatnosti. Ministarstvo kulture osigurava najveći dio sredstava za kupovinu knjiga. Prihod 
od djelatnosti (članarine, zakasnine, naknade za posudbu knjiga) ustanova koristi za pokriće 
materijalnih rashoda poslovanja. U Ustanovi je zaposleno 23 djelatnika od kojih 19 financira 
osnivač, jednog djelatnika financira Ministarstvo kulture dok tri djelatnika financira Gradska 
knjižnica. 
Za redovitu djelatnost plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio svoje 
obveze u planiranim iznosima. 
 

3. Prosječna bruto plaća u ustanovi iznosila je 6.828,64 kuna. 
 
Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Gradske knjižnice 
grada Slavonskog Broda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, koje je 
Upravno vijeće ustanove usvojilo 9. srpnja 2012. godine.  
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje do 01. siječnja - 30. 
lipnja 2012. iskazani su:  
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici       1.653.980,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci               1.656.616,00 kn                  
- manjak prihoda i primitaka                                  2.636,00 kn 
- višak prihoda i primitaka preneseni               185.870,00 kn 
- ukupni višak prihoda i primitaka 
  raspoloživ u sljedećem razdoblju         183.234,00 kn                    
 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od 
1.142.442,00 kuna (69,07%), pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 230.175,00 kn 
(13,92%), te vlastiti prihodi u iznosu od 278.146,00 kn (16,82%).  
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 
1.120.880,00 kn (67,65%), od tog iznosa Grad je doznačio 816.157,00 kn, zatim materijalni 
rashodi koji ukupno iznose 351.734,00 kn (21,23%) od tog iznosa Grad je doznačio 
256.595,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( knjige, oprema, dodatna ulaganja 
na građevinskim objektima)  u ukupnom iznosu od 163.983,00 kn (9,90%) gdje je Grad je 
sudjelovao sa 24.486,00 kn, te izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu 
17.748,00 kn (1,07%).   
 
Predlažemo da se izviješće Gradske knjižnice Slavonski Brod prihvati i uputi u daljnju 
proceduru 
 
 
           S poštovanjem, 
 
 
Pripremio:                                                                                                              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. 


