
Upravni odjel za
društvene djelatnosti

KLASA: 610-01/10-01/
URBROJ: 2178/01-04-010-
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Kolegij gradonačelnika
- ovdje

 Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Galerije umjetnina grada Broda
                  za razdoblje od 1. siječnja -  31. prosinca 2009.
                  – očitovanje

Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje od 1. siječnja – 31.
prosinca 2009. godine u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 15. veljače 2010.
godine donijelo Odluku o prihvaćanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna
djelatnost ustanove.
Ustanova je tijekom 2009. nastavila prezentaciju bogatog i značajnog fundusa kojim
raspolaže (Zbirka Ružić i suvremeni hrvatski kipari i slikari, kabinet akvarela, Odjel dječjeg
likovnog stvaralaštva).
       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 završen je i otvoren 4. studenoga 2009. godine. Postav uključuje knjižni fond,
umjetnine i Tadijanovićeve arhivalije.

   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». Manifestacija je bila izuzetno
posjećena a posjetitelji su mogli vidjeti projekcije filmova u izboru poznatog filmskog i TV
režisera Zorana Sudara.

       Ustanova je organizirala i 30. saziv likovne kolonije „Sava“, a radovi koji su nastali bit će
predstavljeni na izložbi u lipnju 2010. godine.
Radi zaštite objekta i građe u Spomen domu Dragutina Tadijanovića uveden je sustav
videonadzora i sustava protuprovale.
Galerija je otkupila dvije biste brodskih velikana akademskog kipara Ante Starčevića: Ivana
Velikanovića i Huge Badalića.

Upravni odjel za računovodstvo i financije izvršio je analizu Financijskog izvješća Galerije
umjetnina grada Slavonskog Broda, za razdoblje od 1. siječnja -  31. prosinca 2009.



U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 31.
prosinca 2009. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici    1.910.304,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci    1.905.033,00 kn
- višak prihoda i primitaka                       5.271,00 kn
- višak prihoda i primitaka preneseni         17.226,00 kn
- višak prihoda i primitaka
 raspoloživ u sljedećm razdoblju                                 22.497,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od
1.783.823,00 kuna (93,38%), te prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti u iznosu 126.410,00
kn (6,62%).
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u iznosu od
944.961,00 kn (49,60%), te materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 730.957,00 kn (38,37%)
od tog iznosa Grad je doznačio 658.963,00 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 2009. godinu


