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KOLEGIJ GRADONAČELNIKA
-ovdje

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane
                 »Ivana Brlić-Mažuranić« za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2010.
                  – očitovanje

                 Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1.
siječnja-30. lipnja 2010. godinu u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 9. srpnja
2010. donijelo Odluku o prihvaćanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost
ustanove.

1. Na temelju godišnjeg programa rada tijekom promatranog razdoblja ustanova je ostvarila
ukupno 76 različitih programa, od čega 48 u vlastitoj organizaciji, 3 programa u kojima je
ustanova bila suorganizator i 25 programa drugih nositelja.
Programe je pratilo oko 50.000 posjetitelja od čega više od 50% djece i mladih.
U sklopu navedenog ustanova je bila samostalni organizator kulturne manifestacije
»Brodsko glazbeno ljeto« i »Dani plesa«, a aktivno je sudjelovala u organizaciji i izvođenju
dijela programa iz Dječje manifestacije »U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić«/kazališna
radionica U svijetu.../, "Brodskog kola", programa u povodu Dana grada, "Katarinskog
sajma", «Flora festa», «Brodfesta», «Božićnog sajma». Uz navedene programe KKD »Ivane
Brlić Mažuranić« sudjeluje u organizaciji, te pruža kadrovsku i tehničku potporu udrugama,
ustanovama, školama, vrtićima, te drugim fizičkim i pravnim osobama koje priređuju
programe, stručne skupove i proslave u prostorima dvorane.

2. U ustanovi je zaposleno 8 djelatnika.

3. Prosječna bruto plaća u ustanovi iznosila je 6.518,54 kuna

4. Osim djelatnika ustanove, u prostorijama KKD "Ivana Brlić-Mažuranić" djeluju: Ogranak
Matice Hrvatske Slavonski Brod, Hrvatsko pjevačko društvo "Davor", Dječje kazalište "Ivana
Brlić-Mažuranić, Studio za klasični i suvremeni ples "Brodski leptirići", Satiričko kazalište
mladih, Brodski tamburaški orkestar, amfiteatar koriste polaznici studija managmenta -
Veleučilišta u Slavonskom Brodu, a također se koristio i subotom kao gradska vjenčaonica.

5. Ustanova se financira prema slijedećem modelu:
- materijalne izdatke i izdatke za 7 zaposlenih financira u cijelosti grad Slavonski Brod,



- plaću za jednoga djelatnika osigurala je ustanova
- programske izdatke grad Slavonski Brod je financirao u 50 % iznosu, dok preostalih

50% sredstava Ustanova ostvaruje vlastitom djelatnošću: (ulaznice, iznajmljivanje
dvorane i dvoranskih usluga, sredstvima od sponzora, te sredstvima pribavljenim iz
proračuna Ministarstva kulture Republike Hrvatske i proračuna Brodsko-posavske
županije.

Grad je za redovitu djelatnost – plaće i materijalne troškove  uredno i na vrijeme izvršio svoju
obvezu.

6. U proteklom razdoblju nastavljeno je uređivanje Kazališno- koncertne dvorane. Tijekom
mjeseca travnja 2010 obnovljen je plafon, sprovedene nove električne instalacije, ugrađena
rasvjetna tijela i okrečeni zidovi u vježbaonici harmonikaškog i tamburaškog orkestra.
Sredinom travnja, sukladno planu o javnoj nabavi, Grad Slavonski Brod raspisao je natječaj
za nabavu dodatne scenske i druge opreme nakon analize pristiglih ponuda izabran je
najpovoljniji ponuditelj te je oprema preuzeta i stavljena u funkciju u mjesecu srpnju.

Upravni odjel za računovodstvo i financije izvršio je analizu Financijskog izvješća ustanove
Kazališno koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja
2010.
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja
2010. iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici     1.868.965,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci              1.690.265,00 kn
- višak prihoda i primitaka                                178.700,00 kn
- višak prihoda i primitaka - preneseni        233.190,00 kn
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u
   sljedećem razdoblju                                       411.890,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna (za plaće,
materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, za organizaciju dočeka Nove
godine, te za gradske manifestacije u organizaciji Kazališno koncertne dvorane I.B.M.) u
iznosu od 1.358.850,00 kuna (72,71%), vlastiti prihodi u iznosu od 422.615,00 kn (22,61%),
te prihodi od tekućih pomoći (državni i županijski proračun) u iznosu od  67.500,00 kn
(3,61%).
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su materijalni rashodi u ukupnom iznosu od
1.290.611,00 kn (76,36%) od tog iznosa Grad je doznačio 990.278 kn, te rashodi za
zaposlene u ukupnom iznosu od 369.907,00 kn (21,88%) gdje je Grad doznačio 339.080,00
kn.

Predlažemo da se izvješće Kazališno koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje
od 1. siječnja -  30. lipnja 2010. 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 2010. godinu
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