
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
KLASA: 610-01/14-01/75 
URBROJ: 2178/01-04-14-2 
Slavonski Brod, 30. srpnja 2014. 
 
 
            KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

- ovdje 
 
Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina za razdoblje 
                 od 1. siječnja - 30. lipnja 2014. godine 
                  - očitovanje 
                                                  

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2014. godine u zakonskom roku. Upravno vijeće ustanove je, 9. srpnja 2014., 
usvojilo izviješće. Ustanova je tijekom navedenog razdoblja nastavila prezentaciju bogatog i 
značajnog fundusa kojim raspolaže (Zbirka Ružić i suvremeni hrvatski kipari i slikari, kabinet 
akvarela, Odjel dječjeg likovnog stvaralaštva, Spomen dom Dragutina Tadijanovića). 
       Popis umjetnina u Spomen domu Dragutina Tadijanovića je završen i unosi se u 
program M++. Stalni postav uključuje književni fond, umjetnine i Tadijanovićeve arhivalije a 
sadrži i osobne pjesnikove predmete i namještaj iz njegovog zagrebačkog stana. Knjižni fond 
u zbirci Dragutina Tadijanovića broji 6000 knjiga i periodike 
       Odjel dječjeg stvaralaštva bio je nositelj izložbenog dijela Dječjih svečanosti „U Svijetu 
bajki Ivane Brlić-Mažuranić“, Zimske dječje izložbe te likovne radionice „Domaći“. Kabinet 
akvarela tijekom godine bio je nositelj izložbenih programa u čijem su sklopu bile 
organizirane mnogobrojne izložbe. Ustanova je organizirala i 35. saziv likovne kolonije 
„Sava“, a radovi koji su nastali bit će predstavljeni na izložbi u lipnju 2015. godine. 
       U organizaciji Galerije umjetnina građani su mogli vidjeti, između ostalih, izložbu 
Marijana Richtera „Naslikavanja i raslikavanja“, Stipe Nobila „Načelo varijacije“, izložbu 
„Kritičar bira“, recentne radove Kuzme Kovačića i izložbu skulptura u staklu Mihaela Štebiha. 
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda bila je domaćin manifestacije «Noć muzeja» koja 
se održala na tri lokacije, Spomen domu Dragutina Tadijanovića, Galeriji „Ružić“ i Likovnom 
salonu „Vladimir Becić“.  
       U okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja Galerija umjetnina se, već 9. godinu 
za redom, uključuje u edukativnu akciju za mlade posjetitelje muzeja. Ovogodišnja tema 
projekta bila je „(Bez) veze“ u sklopu kojega je organizirana radionica za djecu. Izložbene 
prostore Galerije umjetnina u ovom polugodištu posjetilo je 7518 posjetitelja 
U ustanovi je trenutno zaposleno 10 djelatnika a prosječna bruto plaća iznosi  7.200,54 kuna. 
 

Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Galerije 
umjetnina grada Slavonskoga Broda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.  
 
U izvještaju o prihodima i rashodima,  primicima i izdacima za navedeno razdoblje iskazani 
su: 



 
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici     753.858,00 kn                 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci     747.688,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                         6.170,00 kn                
 

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna koji 
iznose 746.848,00 kuna (99,07%), te prihodi od pruženih usluga 7.010,00 kn (0,93%).  
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u iznosu od 
500.613,00 kn (66,95%) u  potpunosti financirani od strane Grada, te materijalni rashodi u 
ukupnom iznosu od 247.075,00 kn (33,04%) od tog iznosa Grad je doznačio 246.125,00 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 2014. godine 


