
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
KLASA: 612-05/11-01/4 
URBROJ: 2178/01-04-11-2 
Slavonski Brod, 25. ožujka  2011. 
 
  
 
                       Kolegij gradonačelnika 

- ovdje - 
 
 
Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće  
                 Ustanove  Gradske knjižnice za 2010. godinu   
                  - očitovanje  
                   
                 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 i Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrili 
su Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice za  razdoblje siječanj – prosinac 
2010. godine sukladno Odluci Upravnog vijeća ustanove. Uz navedena izvješća očitujemo se 
u sljedećem: 

Na temelju godišnjeg programa rada tijekom navedenog razdoblja ustanova je u okviru 
planirane knjižnične, informacijsko-referalne, edukativne, kulturne i matične djelatnosti 
realizirala sljedeće: 
                      
Tijekom 2010. godine nabavljeno ukupno 4105 knjiga, od čega je kupljeno 2791, a 
poklonjeno 1314 knjiga. Kupljena je i ne knjižna, multimedijalna građa, glazbeni i edukativni 
CD-i, tako da zbirka broji 1677 jedinica ne knjižne građe (CD, DVD). Sva nabavljena knjižna i 
ne knjižna građa računalno je inventarizirana, potom stručno obrađena, računalno 
katalogizirana, barcodirana, potom tehnički obrađena i zaštićena elektronskom zaštitom, 
lijepljenjem je zaštićeno 2283 knjiga.   
Tijekom 2010. godine Odjel za odrasle korisnike proširio je svoju djelatnost rada s 
korisnicima treće životne dobi, umirovljenicima, kroz program „Druženje uz čajne kolačiće“, a 
ostalim korisnicima Odjela omogućen je pristup internetu, te 60.000 knjiga u slobodnom 
pristupu. U 2010. godini korisnici su posudili 89.073 jedinice knjižne građe a Gradska 
knjižnica  je uputila 59 zahtjeva za znanstvenom literaturom prema drugim knjižnicama u RH. 
U proteklom razdoblju ustanova je organizirala niz pričaonica i radionica, različita 
predavanja, tematske izložbe. Gradska knjižnica je u svojoj ponudi uvela i nabavu tiska na 
jeziku i pismu svih nacionalnih manjina grada Slavonskog Broda koje su značajno 
zastupljene u udjelu stanovništva. U sklopu Gradske knjižnice nalazi se i Zavičajna zbirka 
Hrvata Bosanske Posavine sa vrijednom građom a potpisan je i Ugovor o donaciji ostavštine 
sa brodskim zavičajnikom Vladimirom Remom. 
 
U ustanovi je zaposleno 24 djelatnika, prosječna bruto plaća iznosi 6.334,74 kuna. Ustanova 
se financira iz proračuna Grada i proračuna Ministarstva kulture, te od vlastite djelatnosti. 



Ministarstvo kulture osigurava najveći dio sredstava za kupovinu knjiga. Prihod od djelatnosti 
(članarine, zakasnine, naknade za posudbu knjiga) ustanova koristi za pokriće materijalnih 
rashoda poslovanja.   
Za redovitu djelatnost plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio svoje 
obveze u planiranim iznosima. 
 
 
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje do 01. siječnja - 31. 
prosinca 2010. iskazani su:  
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici       3.400.142,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci               3.413.143,00 kn                  
- manjak prihoda i primitaka                                13.001,00 kn 
- višak prihoda i primitaka preneseni                280.344,00 kn 
- ukupni višak prihoda i primitaka                    
  raspoloživ u sljedećem razdoblju                    267.343,00 kn 
 

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u 
iznosu od 2.273.178,00 kn (66,86%), pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 546.968,00 
kn (16,09%), vlastiti prihodi u iznosu od 544.468,00 kn (16,01%), te donacije u iznosu od 
35.528,00 kn (1,04%).  

U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom 
iznosu od 2.211.173,00 kn (64,78%), od tog iznosa Grad je doznačio 1.774.419 kn, zatim 
materijalni rashodi koji ukupno iznose 637.006,00 kn (18,66%) od tog iznosa Grad je 
doznačio 459.525,00 kn, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( knjige, oprema,)  u 
ukupnom iznosu od 523.069,00 kn (15,33%) gdje je Grad je sudjelovao sa 49.884,00 kn.  

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  Gradonačelniku  da se izvješće Gradske knjižnice za razdoblje od 1. siječnja do 
31. prosinca 2010. godine  prihvati i uputi u daljnju proceduru 
 
 
 
           S poštovanjem, 
 
 
 
Stručni suradnik:                                                                                                   Pročelnica:      
Kristijan Vuković, prof.                                                                      Dubravka Marković, prof. 
 
 
 
 
 
U privitku:  Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje 
                  od 1. siječnja -  31. prosinca 2010. godinu 


	Upravni odjel za
	Upravni odjel za


