
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
Klasa: 620-01/11-01/48 
Urbroj: 2178/01-04-11-2 
Slavonski Brod, 16. ožujka 2011. 
 

           Kolegij gradonačelnika 
- ovdje 

  
Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće  
                 Ustanove za gospodarenje športskim objektima  
                  za razdoblje od siječnja -  prosinac 2010. 
                 – očitovanje 
 
Ustanova za gospodarenje športskim objektima temeljem usvojenog Programa rada za 
2010. i registrirane djelatnosti skrbi o Športskoj dvorani Vijuš, Športskoj dvorani Brod, 
Gradskoj vježbaonici Sokol, Teniskoj dvorani Brod, Športsko rekreacijskim centrom Klasije 
(Gradsko klizalište i športski tereni), te atletskoj stazi na Stadionu Stanko Vlajnić Dida.  
Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje siječnja-prosinac 
2010. godinu u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je veljače 2010. donijelo Odluku o 
prihvaćanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost ustanove.                
1. U ustanovi je zaposleno 20 djelatnik (2 VSS, 2 VŠS, 15 SSS, 1 NSS). Maksimalnim 
angažiranjem zaposlenih i radom u dvije smjene i noćnim radom, objekti su kvalitetno 
održavani kako u tehničkom tako i u funkcionalnom smislu, a svi planirani programi su 
uspješno realizirani. 
2. Prosječna bruto plaća iznosi 6.636,36 kn. 

3. Za redovitu djelatnost, plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio 
svoje obveze. 
4. Ustanova je potpisala s korisnicima ugovore o korištenju prostora u dvoranama. 
5. Ustanova je bila suorganizator i organizator niza programa.   
 
Športsko rekreacijski centar "Klasije" s klizalištem i nogometnim terenima s umjetnom travom 
pokazao se kao profitna investicija i u 2010. značajan za daljni razvoj Klasija. Postavljanjem 
terena za odbojku na pjesku i dva terena za boćanje, ŠRC Klasije višenamjenski je športski 
kompleks na kojem se tijekom prošle godine realiziralo niz športskih programa i sadržaja. 
U Teniskoj dvorani »Brod« izvršena je interventna sanacija krovišta, ali je potrebno planirati 
adaptaciju kompletnog krova dvorane. 
U Gradskoj vježbaonici »Sokol« izvršena je sanacija elektro instalacija u dvorani. 
Osim upravljanja i održavanja športskih objekata Ustanova je bila organizator i suorganizator 
niza športskih i kulturnih sadržaja. 
Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Ustanove za 
gospodarenje športskim objektima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine 
koje je Upravno vijeće ustanove usvojilo.  
 

 
 



U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja – 31. 
prosinca 2010. godine iskazani su: 
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici    4.210.026,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci   3.978.766,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                          231.260,00 kn 
- višak prihoda i primitaka-preneseni                 127.353,00 kn 
- višak prihoda i primitaka raspoloživ  
  u sljedećem razdoblju                   358.613,00 kn   
 

 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u 

iznosu od 3.071.548,00 kn (72,96%), te prihodi od vlastite djelatnosti u iznosu od 
1.137.530,00 kn (27,02%).  

U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su materijalni rashodi koji ukupno 
iznose 1.813.173,00 kn (45,57%), gdje je Grad doznačio 982.531,00 kn, zatim rashodi za 
zaposlene u ukupnom iznosu od 1.941.215,00 kn (48,79%) gdje je Grad doznačio 
1.634.759,00 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 da se izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima za razdoblje od 
siječnja - prosinac 2010. prihvati i uputi u daljnju proceduru. 
. 
 
                  S poštovanjem, 
 

                                                                              Pročelnica:  
       Dubravka Marković, prof. 

 
 
U privitku:  
1. Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje od siječnja -  prosinca 2010.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


