
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
 
Klasa: 601-02/13-01/12 
Urbroj: 2178/01-04-13-2 
Slavonski Brod, 27. rujna 2013.                               
        

   
    
 Kolegij gradonačelnika  

                         - ovdje - 
 

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića 
                 Ivana Brlić Mažuranić za siječanj - lipanj 2013.  
                 – 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 dostavila Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2013. godinu u 
zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 9. srpnja 2013. 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 – lipanj 2013. godine 
sukladno Odluci Upravnog vijeća ustanove. Uz navedena izvješća očitujemo se u sljedećem: 
1. Redovni primarni program u 2013. godini ostvaren je u 47 odgojno-obrazovnih skupina, a 
obuhvaćeno je 1069 djece, s tim da je u osam gradskih podružnica bilo 44 skupine s 1024 
djece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. Od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Agencije za odgoj i obrazovanje 
verificirani su i provodili su se sljedeći programi:  
- za djecu s teškoćama u razvoju,  
- za darovitu djecu,  
- za djecu pripadnike nacionalnih manjina, 
- te djecu u programu predškole.  
U vrtićima su se provodili kraći programi kulturnog, umjetničkog i sportskog sadržaja, te 
program ranog učenja engleskog jezika; veseli vrtić; te alternativni odgojno-obrazovni 
program-Montessori. 
3. Tijekom navedenog razdoblja redoviti program je ostvaren sa 151 radnikom s ugovorom na 
neodređeno vrijeme (140 radnika u Gradu, 8 u Oriovcu i 3 radnika u općinama).  
4. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.472,00 kn. 

5. Za redovitu djelatnost-primarni program, za plaće i materijalne rashode, Grad je uredno i 
na vrijeme izvršio svoju obvezu u planiranim iznosima. 

 
 
Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Ustanove 

Dječji vrtići I.B.Mažuranić Slavonski Brod za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2013. 
godine koje je  Upravno vijeće usvojilo 09. srpnja 2013. godine. 



U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja – 30. 
lipnja 2013. godine iskazani su: 
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici      9.720.444,00 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci     9.158,821,00 
- višak prihoda i primitaka                          561.623,00 
 

 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz proračuna u iznosu od 

6.697.350,00 kn (68,90%), prihodi po posebnim propisima u iznosu od 2.602.652,00 kn          
(26,77%), prihodi od obavljanja osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 
350.386,00 kn (3,60%), te prihodi od pomoći iz proračuna u iznosu od 70.056,00 kn (0,73%).        

U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom 
iznosu od 7.065.831,00 kn (77,15%) od tog iznosa Grad je doznačio 4.686.242,00 kn, te 
materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 2.092.476,00 kn (22,85%), gdje je Grad doznačio 
1.490.520,00 kn.  
 
Predlažemo  da se izvješće Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić za razdoblje od 1. 
siječnja -  30. lipnja 2013. prihvati i uputi u daljnju proceduru. 
 

                                                                                                Pročelnica:  
                                                                                                       Dubravka Marković, prof. 

 
 
U privitku: Izvješće o radu  i polugodišnje financijsko izvješće ustanove  
                 za 2013. godinu 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 


