
DJEčJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAžURANIĆ SLAVONSKI BROD 

35000 Slavonski Brod, Borovska 5 

Tel.035 44 60 14, fax.035 40 81 86 
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Broj:588 12010. god. 
Slav.Brod 09. srpnja 2010. god. 

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić na svojoj 7. sjednici 
održanoj dana 09. srpnja 2010. godine u prostorijama Dječjeg vrtića «Pčelica» u 
Borovskoj 5 Slavonski Brod, a u svezi Financijskog izvješća Ustanove za I. - VI. 
mjesec 2010. godine.donosi 
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Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod 

jednog/asno je 


donijelo Odluku da se usvaja Financijsko izvješće Ustanove 

za razdoblje /. - VI. mjesec 2010. godine. 


Predsjednik Upravnog vijeća ustanove 
Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod 

mailto:e-mall:dv-elav.brod@Sb.t-com.hr
http:www.djecJl-vrtIcI-ab.hr


ODDJ! I BRLIĆ 
35 000 Slavonski Brod, Borovska 5 

Tel.OSS 44 60 14. fax.035 4081 66 
2.m 23400:09-1100013574 

Ur. broj: 

Slavonski Brod, 12. srpnja 2010. godine 

POLUGODiŠNJI OBRAČUN ZA RAZDOBLJE OD.01. SIJEČNJA 


DO 30. LIPNJA 2010. GODINE 


Na osnovi članka 6. Uredbe o računskom proračunu (N.N. 92.194. 

108./96.) temeljni financijski izvještaj Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić 

Slavonski Brod kao proračunske organizacije za 2010. godine su: 

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA 

- kao prikaz prihoda i rashoda i financijskog rezultata za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine. 

2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 

- razrada i dopuna planiranih i ostvarenih sredstava. 
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BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆe 

UVOD 

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod u 2010. godini poslovao 

je u skladu s odrednicama poslovanja proračunskih organizacija, a prema 

Proračunu na osnovi kojeg su ostvareni prihodi iz slijedećih izvora: 

1. 	 ZA PRIMARNI PROGRAM 

)lo sredstva Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2010. godinu 


)lo sredstva iz proračuna općine Oriovac za 2010. godinu 


» sredstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 


» sredstva roditelja 


» ostala sredstva (donacije, projekti. kamate .... ) 


2. 	 ZA PROGRAM PREDŠKOLE 

» 	sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 

» 	sredstva iz Proračuna općina Oriovac, Velika Kopanica, Gundinci, 

Vrpolje, Sikirevci, Slavonski Šamac, Donji Andrijevci, Sibinj, Gornja 

Vrba, Podcrkavlje, Bebrina, Brodski Stupnik 

3. 	 ZA KRAĆE PROGRAME 

» sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 

)lo sredstva roditelja 
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4. IGRAONICA ZA PREDŠKOLCE 

~ sredstva roditelja 

5. OSTALI PRIHODI 

};> uslugeškolama 

};> usluge drugim ustanovama 

};> suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 

Temeljem Rješenja o prijenosu osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama 

na jedinice lokalne samouprave, od 22. veljače .1994. godine, grad Slavonski 

Brod preuzima prava i obveze nad vrtićima. 

.:. "Kosjenka" Aleja Miroslava Krleže, Slavonski Brod 

.:. "Maslačak" Trg Sv. Antuna bb, Slavonski Brod 

.;. "Pčelica" Borovska 5, Slavonski Brod 


.:. "Radost" Mikrorajon bb, Slavonski Brod 


.:. "Seka i braco" Tomislavov trg bb, Slavonski Brod 


(+ "Stribor" Dr. Mile Budaka bb, Slavonski Brod 


.:. "Tmoružica" Gundulićeva bb, Slavonski Brod 


+:+ 'Tmoružica-igraonica" Naselje dr. Andrije Hebranga 


Sastavni dio ustanove Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod je 

vrtić: 

+:. "Ivančica" L. Ilića bb, Oriovac 

Rješenjem Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu od 16. listopada 2006. godine 

izvršen je upis u sudski registar usklađeno sa Zakonom o ustanovama pod 

tvrtkom! nazivom DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI 

BROD, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska ulica, broj 5. 
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Pod istim naziv9m, Rješenjem navedenog suda od 16. listopada 1998. godine 

izvršen je upis u sudski registar, usklađenje sa Zakonom o predškolskom odgoju 

i obrazovanju kojim je određena djelatnost kao "Predškolski odgoj i naobrazba te 

skrb o djeci predškolske dobi. .. " 

Primarni program ostvaren je u ustanovi Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2010. godine u 42 odgojno-naobrazbene skupine s 

prosječno upisanih 937 djece u 9 objekata. 

~ vrtići u gradu Slavonskom Brodu 39 skupina 


djece 884 


~ vrtić "Oriovac". 3 skupine 


djece 53 


Program predškole počeo je s radoni 12. listopada 2009. godine i završio je u 

gradu Slavonskom Brodu 31. svibnja 2010. godine, dok je u općinama završio 

18. lipnja 2010. godine. 

» program predškole ostvaren je u 46 skupina 992 djece 

» grad Slavonski Brod 15 skupina 428 djece 

» Oriovac 3 skupine 58 djece 

» ostale općine 28 skupina 510 djece 

Tijekom 2010. godine primarni program je ostvaren sa 144 radnika s ugovorom 

na neodređeno vrijeme ( 133 radnika u Gradu, 8 radnika u Oriovcu i 3 radnika u 

Općinama ). 

Broj odgojitelja za kraće programe i program predškole ostvaren je sa 11 

odgojitelja temeljem rada po ugovoru na određeno vrijeme. 
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PROGRAM RADA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 


Program rada s djecom s teškoćama u razvoju sufinanciran je sredstvima 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a ostvarivao se u vrtiću "Stribor" sa 

6-ero djece. 

KRAĆI PROGRAMI 

Kraći programi kulturnog, umjetničkog i športskog sadržaja ostvareni su u 

13 odgojnih skupina s ukupno upisanih 257 djece. 

Programi su ostvareni u popodnevnim satima. po modelu dva puta tjedno, 

po 2 sata. Voditelji programa bili su odgojitelji koji su u okviru stručnog 

usavršavanja prošli dodatnu edukaciju iz pojedinih podrucja. 

, Djeca vrtića "Pčelica" i "Seka i braco" prošla su športsku edukaciju iz 

tenisa u suradnji sa Tenis klubom Slavonski Brod. Dječji vrtići "Seka i braco" i 

'Trnoružica" prošli su edukaciju iz šaha. 

Proslava dječjeg rođendana u vrtiću kao oblik kraćeg programa i u Ovoj 

pedagoškoj godini ostvaren je u vrtićima 'Trnoružica", "Pčelica~, 'Trnoružica

igraonica", "Seka i braco", "Stribor" i "Radost". Proslavljeno je 88 rođendana u 

poslijepodnevnim satima ili vikendom. 

U okviru kraćih programa u vrtiću "Pčelica" ostvaruje se program ritmike. 

Ovim programima njeguju se i potiču dječji potel)cijali, sposobnosti i stvaralačko 

izražavanje kroz ples i glazbu. Djeca polaznici programa sudjelovala su na 

priredbama u našem gradu. 

U vrtiću "Kosjenka" organizirala se lego igraonica ( igraonica s 

elementima, lego igraonice). Tijekom programa djeca aktivno sudjeluju u 

sadržajima odgojno-obrazovnih područja: kroz priče, stihove, brojalice, pjesme, 

4 



društvene igre, građevni materijal, lego elemente, likovne i ijelesne aktivnosti. 

Program rada sdarovitima odvijao se kroz igraonice za potencijalno 

darovitu djecu koje su organizirane u vrtičkim skupinama tijekom trajanja 

primarnog programa vrtića. 

CILJ ovog programa je: 

• 	 podržavati darovitost i poticati aktivnosti u kojima će dijete iskazivati i 

razvijati svoje potencijale 

• 	 zadovoljiti specifične razvojne, obrazovne i komunikacijske potrebe 

darovitog djeteta 

• 	 uspostaviti model potpore darovitoj djeci koji bi omogućio formiranje 

osobnosti svakog darovitog djeteta uključenog u program 

• 	 utjecati na usvajanje onih vještina i naVika koje će darovitom djetetu 

omogućiti skladno funkcioniranje u.njegovom svakodnevnom okruženju .. 

Voditelj programa ranog učenja engleskog jezika je odgojiteljica s 

dodatnom edukacijom. Cilj igraonice bilo je upoznati djecu sa zvukom 

melodijom jezika, osnovnim frazama upoznavanja, osnovama komunikacije i 

bogaćenje fonda riječi. Djeca su usvojila 60-100 novih riječi; životinja, što je oko 

nas, boje, brojevi od jedan do deset. 

Kraće programe financirali su roditelji s utvrđenim cijenama koje se nisu 

mijenjale tijekom razdoblja: 

.:. 	 rano učenje stranog jezika 100,00 kn mjesečno 

.:. 	 ritmika, mažoretkinje i športska igraonica 100,00 kn mjesečno 

.:. 	 igraonica s elementima lego igraonice 100,00 kn mjesečno 

i 
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PROGRAM PREDŠKOLE 

Ciljevi i zadaće programa proizlaze iz zakonskih i programskih usmjerenja 

za program rada s djecom prije polaska u školu. 

Osnovna obilježja programa su: humanističko razvojna koncepcija ( dijete je 

vrijednost samo po sebi i ima pravo na posebnost), cjelovitost djetetova razvoja ( 

sva područja razvoja ravnomjerno zastupljena ), partnerstvo s roditeljima 

(jedinstveni odgojni utjecaj kao preduvjet razvoja zdrave ličnosti). 

Iz 	općih usmjerenja definirane su zadaće koje prate psihofizičke osobine 

kOjima se pokriva cjelina utjecaja na dijete i njegovu bližu okolinu. 

Ostvarenje "bitnih zadaća: 

• 	 Radno vrijeme ustanove tijekom godine je "uglavnol1l usklađeno s. potrebama 
. . . . . . . - '. . . 	 . 

roditelja od 6,15 do 16,15, kaai rad u drugoj smjeni od 11,30do 21,00 sati u 

vrtiću "Radost" 

• 	 Rad stručno razvojne službe se j dalje odvija ustaljenim rasporedom i u 

postOjećim prostornim uvjetima 

• 	 Tijekom godine smo nastojali stvoriti uvijete za kvalitetnije funkcioniranje 

odgojno-naobrazbenog procesa 
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PROSTORNI I MATERIJALNI UVJETI 

Kako bi što bezbolnije prebrodili teškoće u poslovanju koje su s pravom 

očekivane u ovoj godini jer je bilo za očekivati da će se teško stanje u državi 

reflektirati na nižu razinu, u 2010-u. godinu smo ušli vrlo oprezno što se tiče 

potrošnje namjenskih sredstava nastojeći zadržati dostignutu kvalitetu usluga 

koje pružamo. 

Tijekom prvih 6 mjeseci 2010. godine obavljeni su nužni radovi na 

održavanju postojećih objekata i opreme koji su bili neophodni za nesmetano 

poslovanje vrtića. 

U razdoblju siječanj-lipanj 2010. godini kupljeno je igračaka, didaktičkog i 

nastavnog materijala. Za to su osigurana sredstva od strane Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i športa i strogo su namjenska te se troše dinamikom_ 

njihovog pristizanja. 

U prvoj polovici 2010. godine izvršena je neophodna legalizacija Microsoft 

Windows programa kako -bi se izbjegle nepotrebne kazne :koje.. su izuzetno 

visoke. 

Investicijska ulaganja planirana za 2010. godinu će biti realizirana tijekom 

ljetnih mjeseci budući da u tome periodu vrtići rade s manjim kapacitetom te je 

moguće zatvoriti pojedine objekte i obaviti potrebne radove. 

U 2010. godini smo nastavili za zadovoljavanjem uvjeta propisanih 

Haccap-a sustavom. Opremanjem kuhinja zadovoljene su uvjeti propisani 

sustavom te je navedeni sustav uspješno implementiran u Ustanovi Dječji vrtić 

Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod. 

Sredstva namijenjena nabavi opreme bit će prema planu realizirana u 

drugom polugodištu 2010. godine prilikom opremanja novog vrtića koji se gradi u 

Naselju A Hebrang. 
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PROSJEČNA PLAĆA PO STRUČNIM SPREMAMA 

od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. 

! 

STRUČNA PROSJEČNA BRUTO PROSJEČNA 1 
SPREMA PLAĆA NETO PLAĆA 

1.·6 mj. 2010. i.·S.mj. 2010. 

NSS 3.770,16 2.896,30 

KV 3.728,815.011,36 

4.982,87SSS 6.835,68 
, 

VŠS 5.399.547.441.00 

5.608,73VSS 7.744,14 

Bruto Neto 
Prosječna plaća vrtića: 6.371,62 4.668,82 
Najniža isplaćena plaća: 3.341.31 2.673,05 
Najviša isplaćena plaća: 12.348.57 8.086,36 

Visina osnovice za obračun plaća u Dječjem vriiću Ivana Brlić Mažuranić Slavonski 
Brod 1-6/2010 godine iznosi: 5.108,84 
Plaće radnika isplaćivane su prema ostvarenju prihoda najkasnije do 15-tog u 
mjesecu prema koeficijentima utvrđenim Pravilnikom o radu. 

http:7.441.00
http:5.399.54


ODGOJNO-NAOBRAZBENI RAD 

Programsko usmjerenje i Izvedbeni plan i program odgojno-naobrazbenog rada 


temeljni su dokumenti na osnovu kojih odgojitelji planiraju i programiraju rad s 


djecom polazeći od potreba djeteta, njihove osobnosti i obiteljskog okruženja. 


U primjeni koristi se propisana pedagoška dokumentacija koja potražuje stručni 


pristup u smislu planiranja zadataka i sadržaja za određeno razdoblje. te 


omogućuje praćenje napredovanje i razvoja svakog djeteta. 


Planove i programe rada kraćih programa realiziraju odgojitelji, voditelji tih 


programa. 


Broj upisane djece varira kao i dob. Program rada prilagođen je vrsti i programa i 


interesu djece. 


Bitne zadaće na unaprjeđivanju odgojno-naobrazbenog rada koje je osmislila 


stručno-razvojno služba u suradnji s odgojiteljima su projekti: . 


Projekti su postali sastavni d:io planiranja i programiranja od~ojno-naobrazbenog 


procesa.-u novom modelu planiranja za sve skupine. 


Projekti koji su saživjeli i ostvaruju se u vrtićima: 


1. Čista komunikacija 

2. RTIutka 

3. Učite ih da budu sretni 


.4. Zdravlje 


5. Kutići za igru-poticaj djeqem stvaralaštvu 

6. Društveno nepn'hvalfjivo ponašanje k<XI djece 

7. Prehrana 

8. Pranje zubi 

9. Sigumosni izaštitni programi za djecu predškolske dobi 
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PROJEKTI 

Ove pedagoške gooine svaki vrtić je ostvario jedan projekt udogovoru sa struČ00-faZVojnom 

službom. 

VRTIĆ PROJEKT 

"SeI<a i braco" Zdravlje-~elesno, 'vježbanje, ritam i pokret 

'Kosjenka" Svako dijete -jedna sadnica 

"Sfrlbo( KutJja puna osjeć8ja-kako pomoći djeci da 

na 

pnhvatijiv način tješavaju probleme s 

drugima 

'Radost" 'Prava djece" 

Tmoružica 'J<alendar prirode" 

'Tmoružica..igraonica." '11 si tr 
'Pčelica" 'Našgmd,nekad idanas" 

'Maslačak" 'SIavonUa u1radiciji usrcu" 

1vančica" "Ekologija" 

CNakaV način rada na projektu pokazao se kao dobarjer odgqjitegi po svojim afinitetima, strukturi 

djec:s iplaniranom suradnjom s roditegma mogu izabrati njima pože§ne, potrebneteme, a s time i 

sadržaje rada na nivou vrtića. 

Odgoj"ttegi su napisali iz\ješć:e o postupcima isadržajima rada na projektima koji su u prilogu 

izvješća. 1SIi način rada nas1avja se i sljjedeće pedagoške godine. 
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KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 


SIJEČANJ 

VELJAČA 

BLAGOSLOV VRTICA 

ZIMSKE RADOSTI 

.NARODNI OBiČAJI 

-aktivnosti s djecom i za djecu 

u svim vrtićima i svim dobnim 

skupinama 

-odgojiteljice u suradnji sa 

župnicima. 

POKLADNE SVECANOSTI 

-igrom je moguće pobijediti 

ono što želim; izrada maski 

-izložbe 

-šetnje gradom 

-vrtić "lvančica
H u Oriovcu 

organizira maskiranu povorku 

ulicama Oriovca 

-odgojiteljice, SRS 

OŽUJAK 

POZDRAV PROLJECU 

~šetnje -organiziraju se:u svim 

vrtić.ima .••.... 

-izleti starijih skupina u prirodi 

-izložbe dječjih radova 

BROMARA 2010.-7 Brodski 

porumaraton 

-maraton 14.03.2010. (djeca 

predškolske dobi vrtića i 

programa predškole» 

-odgojiteljice, SRS 

-odgojiteijice, roditelji, SRS 
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DANI IVANE BRLlC 

MAŽURANIĆ 


DANI IVANE BRLIĆ 


MAŽURANIĆ od 19.-23. 


travnja 2010. 


-otvoreni vrtići "Maslačak", 

"Kosjenka", "Pčelica", "Stribor" 

u poslijepodnevnim satima za 

djecu koja nisu polaznici vrtića 

i djecu polaznika, organiziraju 

se sklopovi aktivnosti 

pričaonice, igraonlce, sportske, 

likovne i glazbene igraonice 

-sa sadržajima djela LB. 
TRAVANJ 

Mažuranić u likovnim, 

dramskim, glazbenim, 

športskim igraonicama 

. . -prigodni program j u svim .. 

vrtiĆima sa sadržajem djela 

LB. Mažuranić 

-sUdjelovanje u Gradskoj 

knjižnici-"Bakine priče"' 


-tradicijske igre 


-glazbena škola "Slušaonica" 


-kazališna predstava 


BLAGDAN USKRSA 

-prigodni programi, izložbe, . 

darivanja 
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SVIBANJ 

OBILJEZAVANJE 

MAJČINOG DANA 

-izrada poklona, prigodne 

izložbe, interne svečanosti po 

skupinama 

DAN EUROPSKIH 

INTEGRACIJA 

-prigodni program, 

sudjelovanje u priredbi 

(ritmička skupina vrtića) 

DAN DRžAvNOSTI 

-tematske izložbe i programi 

na nivou vrtića 

DAN GRADA 

-CVJETNO KORZO

. -tematske izložbe i programi 

na nivou vrtića 

~nastup sre'dnjih skupina', .. 
kraćih programa na "Cvjetnom 

kOrZll' , 
" ' 

.' ; " ; 

-odgojiteljice 

-kraći programi 

-srednje skupine, kraći 

programi, SRS 

-odgojiteljice svih vrtića 

-srednje skupine, kraći 

programi, SRS 

, " 

-,
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LIPANJ 

ZAVRSNE SVECANOSTI 

DJECE STARIJIH SKUPINA 

U VRTIĆIMA 

DAN VRTIĆA 18.06.2010. 

godine 

-javna priredba predškolske 

djece svih starijih skupina 

vrtića u KKD 'lB.Mažuranić" s 

motom '"Naša srca radost 

nose, igrajmo se, igrajmo se " 

-sudjelovalo oko 240 djece 

-izložbe dječjih radova po 

vrtićima 

-u starijim skupinama 

organizirane su završne 

svečanosti za roditelje o 

-izložba "Suma okom šumara... 
šuma okom djeGe" fotografija.i 

likovnih radova. djece usklopu 

suradnje sa časopisom o 

Hrvatske šume oO 

-u organizaciji županijske 

turističke zajednice u natječaju 

za likovne radove 'Volim 

Hrvatsku"- 3. nagrada- Anton 

Marijić, "Seka i braco", 

odgojiteljice Kata Buzatović i 

Ankica Validžić 

POSJET DJECE OSNOVNIM 

ŠKOLAMA 

LJETNE RADOSTI 

-starije skupine, odgojiteljice, 

SRS 

-odgojiteljice, roditelji, SRS, 

ravnatelj 

SRPANJ/KOLOVOZ 

-vrtići rade prema ljetnoj 

organizaciji rada, organiziraju 

se rekreativne aktivnosti-igre u 

vodi, pijesku, kupanje, 

sunčanje 

-druga smjena radi u vrtiću 

"Radost" u mjesecu srpnju 

-odgojiteljice, SRS 

-odgojiteljice, SRS 
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STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Stručno usavršavanje je prvenstveno zakonska obveza i bez primjene 

novih znanja i spoznaja ne može se ići u susret suvremenim zahtjevima kojeg 

nameće brzi razvoj znanosti. Stoga u Ustanovi tom dijelu obveza pridajemo 

veliko značenje. Sudjelujemo na svim stručnim skupovima koje organizira 

Agencija za odgoj i obrazovanje. 

Odgojitelji su tijekom svake pedagoške godine obvezni planirati i realizirati 

individualni plan stručnog usavršavanja, kao i aktivno sudjelovati u svim 

kolektivnim oblicima (četiri stručna aktiva, četiri odgojiteljska vijeća). Teme 

stručnih sastanaka bile su promijenjene te je realizirana tema "Interpersonalnost i 
. . 

duhovnost" umjesto "Estetika vrtića i pedagoška načela~. Tema "Stručno 

usavršavanje odgojitelja-nove tendencije u odgoju i obrazovanju" zamijenjena je 

temom "Prostorno okruženje u vrtiću", 

Odgojitelji početnici prošli su dodatnu edukaciju kroz dva stručna aktiva stemom 

"Odgojitelj i poticajna sredina u vrtiću" i "Kurikulum u vrtiću", koju je vodila 

pedagoginja Dubravka Vlaisavljević. Organizirana je dodatna . edukaciju za 

odgojitelje koji rade s djecom s teškoćama u razvoju kroz predavanje s temom 

"Rad s djecom s autizmom" koje je provela rehabilitatorica Katarina Šarčević. 

Predavanje na temu "Djeca s ADHD-om" bit će realizirano pedagoške godine 

2010.12011. 

Odgojiteljica Dalija Banah -Dardalić položila je stručni ispit Programa 

uvođenja odgojitelja -početnika u samostalan odgojno-naobrazbeni rad. 

Odgojiteljica Sandra Jagar-Smaić prijavljena je za Program uvođenja 

odgojitelja-početnika u samostalan odgojno-naobrazben; rad. 

Odgojiteljica Sanja Lipovac, tijekom pedagoške godine, dodatno je 

educirala odgojitelje u području rada sa "Scen~kom lutkom u dječjem vrtiću". 

Odgojiteljica Silvija Satinović prolazi dodatnu edukaciju kroz program 'Vrtić u 

zajednici-zajednica u vrtiću". 

Učiteljski fakulteti iz Zagreba, Osijeka, Petrinje, Pule i Slavonskog Broda tijekom 

pedagoške godine upućival; su studente prve, druge i treće godine na 

studentsku praksu u ustanovu Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod. 
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Ukupno je bilq 50 studenata prve godine, 3 studenta druge godine i 1 student 


treće godine. 


U suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih "Magistra" iz Zagreba 


organizirana je praktična nastava u vrtiću "Kosjenka" za stručno osposobljavanje 


polaznice za zanimanje dadilje. 


Surađivali smo s osnivačima, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, 


udrugama i ustanovama na ostvarivanju svih planiranih zadataka .i sadržaja. 


U Slavonskom Brodu, 12. srpnja 2010. 
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IZVJEŠĆE - PRIMARNI PROGRAM ZA PERIOD SIJEČANJ - LIPANJ 2010. GODINE 
PLAN PRIHODA - PRIMARNI PROGRAM 
GRAD SLAVONSKI BROD 

rashoda nef. imovinu 

2.557.403 

1.135.850 0,01% 



IZVJEŠĆE - PRIMARNI PROGRAM ZA PERIOD SIJEČANJ - LIPANJ 2010. GODINE 
PLAN RASHODA PRIMARNI PROGRAM 
GRAD SLAVONSKI BROD 

Broj radnika 133 

Broj djece 88~ 





IZVJEŠĆE - PRIMARNI PROGRAM ZA PERIOD SIJEČANJ - LIPANJ 2010. GODINE 
PLAN PRIHODA - PRIMARNI PROGRAM 
OPĆINA ORIOVAC 

65 

652 Prihodi po posebnim propisima 

6526 Prihodi od sufinanciranja cijene usluga vrtića 

664 
r ...._- iz proračuna za financiranje redovne 

.. ..korisnika proračuna 756.6001 

6641 IPrihodi za financiranje rashoda poslovanja 756.6001 

123.885 50,23% 

123.885 50,23% 

389.7001 51,51% 

389.7001 51,51% 



.LV.J'::.;:)""'':: - t"f'tIIYIAf'tNI ....KUl:iKAM LA t't:.t<IUO SIJECANJ ~ LIPANJ 2010. GODINE OPĆINA ORIOVAC 
PLAN RASHODA PRIMARNI PROGRAM 

INDEKS 

271 

32 


321 


272 

I Naknade za prijevoz 273 


274 
 3213 IStručno usavršavanje zaposlenih 


322 
 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 

3221 !Uredski materijal i ostali materijali 275 


276 


277 


278 


279 

323 


280 


282 


283 




IZVJEŠĆE: PRIHODI I RASHODI ZA IGRAONICE ZA PREDŠKOLCE I KRAĆE PROGRAME - GRAD I OSTALE OPĆINE 

SIJEČANJ - LIPANJ 2010. godine 

PRIHODI 




