
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
 

Klasa: 601-02/11-01/8 
Urbroj: 2178/01-04-11-2 
Slavonski Brod, 16. ožujka 2011.                               
        

   
    
 Kolegij gradonačelnika  

                         - ovdje - 
 

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića 
                 Ivana Brlić Mažuranić za siječanj – prosinac 2010.  
                 – očitovanje 
 
 

                Ustanova Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, čiji su osnivači grad Slavonski Brod i 
općina Oriovac, ostvaruje svoje programe u osam vrtića-podružnica u Slavonskom Brodu 
(Hlapić, Pčelica, Seka i braco, Trnoružica, Kosjenka, Radost, Stribor i Maslačak) i u Oriovcu.  
                 Ustanova je izradila Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2010. godinu u 
zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 14. veljače 2011. donijelo Odluku o 
prihvaćanju izvješća. Upravni odjel za društvene djelatnosti razmotrio je Izvješće o radu i 
financijska izvješća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje siječanj – prosinac 
2010. godine sukladno Odluci Upravnog vijeća ustanove. Uz navedena izvješća očitujemo se 
u sljedećem: 
1. Redovni primarni program u 2010. godini ostvaren je u 46 odgojno-obrazovnih skupina s 
prosječno upisanih 944 djece, s tim da je u osam gradskih podružnica 43 skupina sa 891 
djetetom. 
2. Ustanova provodi i sljedeće programe: predškolu, za darovitu djecu, za djecu s teškoćama 
u razvoju i program namijenjen romskoj nacionalnoj manjini.                                                                                                                                                                                          
3. Program predškole organizira se za svu djecu koja nisu uključena u redoviti primarni 
program, u godini prije polaska u osnovnu školu. Program je ostvaren u 46 skupina sa 992 
djece. Na području grada u 15 skupina bilo je uključeno 428 djece. 
4. Od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa verificirani su svi kraći programi 
(ritmika, lego igraonica, športska igraonica, mažoretkinje, rano učenje engleskog jezika) koji 
se provode u dječjim vrtićima u Slavonskom Brodu. 
5. Tijekom 2010. godine primarni program je ostvaren sa 151 radnikom (140 radnika u Gradu, 
8 radnika u Oriovcu i 3 u općinama).  
6. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.373,47 kn. 

7. U 2010. Grad je završi izgradnju novog suvremenog Dječjeg vrtića Hlapić u Naselju 
Andrija Hebrang, te je omogućeno povećanje broja skupina i upisa djece predškolskog 
uzrasta temeljem Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08. i 90/10.), a čime su i 
poboljšani uvjeti za siguran i kvalitetniji boravak djece u vrtiću.  
8. Grad i ustanova u posljednjih nekoliko godina osiguravaju veća sredstva za obnavljanje i 
opremanje gradskih vrtića. Tijekom 2010. izvršena je sanacija krovišta u vrtiću Seka i braco, 
nabavljeni su dvorišni elementi, oprema za kuhinju i dječje sobe u vrtiću Hlapić, popravak i 



servisiranje grijanja, demontaža i montaža dotrajalih cirkulacijskih pumpi, nabavljen je 
didaktički i nastavni materijali za vrtiće, te su opremljene sobe dječjeg boravka. 
8. Za redovitu djelatnost-primarni program, plaće Grad je uredno i na vrijeme izvršio svoju 
obvezu u planiranim iznosima. 
Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Ustanove za 
razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2010. godine koje je Upravno vijeće usvojilo. 
 
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja – 31. 
prosinca 2010. godine iskazani su: 
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici    18.481.431,00 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci   18.445.022,00 
- višak prihoda i primitaka                            36.409,00 
- višak prihoda i primitaka-preneseni             371.550,00 
- višak prihoda i primitaka raspoloživ  
  u sljedećem razdoblju                     407.959,00   
 

 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz proračuna u iznosu od 
13.812.879,00 kn (74,74%), prihodi po posebnim propisima u iznosu od 4.172.695 kn          
(22,58%), te prihodi od obavljanja osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 
484.330,00 kn (2,62%). 
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 
13.285.833,00 kn (72,03%) od tog iznosa Grad je doznačio 8.881.987,00 kn, te materijalni 
rashodi u ukupnom iznosu od  4.181.453,00 kn (22,67%).  
  
Kod slijedećih izmjena i dopuna proračuna za 2011. godinu potrebno je iskazani višak 
prihoda i primitaka planirati u financijskom planu ustanove za korištenje izvršavanja rashoda 
planiranih proračunom za 2011. godinu. 
 
Predlažemo  da se izvješće Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje od 1. 
siječnja -  31. prosinca 2010. prihvati i uputi u daljnju proceduru. 
 
 

                                                                                                Pročelnica:  
                                                                                                       Dubravka Marković, prof. 

 
 
U privitku: Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove  
                 za 2010. godinu 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


