
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 
KLASA: 610-01/13-01/9 
URBROJ: 2178/01-04-13-2 
Slavonski Brod, 27. rujna  2013. 
 
 
                     Kolegij gradonačelnika  

- ovdje  - 
 
 
Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće  
                 Ustanove  Gradske knjižnice za 2012. godinu   
                  - očitovanje  
                   
                 Ustanova je izradila Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2012. godinu u 
zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je na  2. sjednici upravnog vijeća dana 14. 
veljače 2013. 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 
2012. 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: 
           
U skladu sa interesima i potrebama korisnika, i Standardima za narodne knjižnice u 
Republici Hrvatskoj, u Gradskoj knjižnici je nabavljeno ukupno 4.457 knjiga, od čega je 
kupljeno 3.146 a na poklon je dobila 1311. knjiga. Kupljena je i ne knjižna, multimedijalna 
građa, glazbeni i edukativni CD-i, tako da zbirka broji 1.946 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 3.134 knjiga.  
  
Rad s korisnicima osnovna je i najznačajnija djelatnost narodne knjižnice koji se  od 2010. 
godine produžio i na rad subotom (6 radnih dana u tjednu). Knjižnica je otvorena 
cjelodnevno, a rad s korisnicima realiziran je na Dječjem odjelu s radionicom i čitaonicom 
periodike, pri Informativno-posudbenoj službi sa studijskom čitaonicom i unutar ostalih 
događanja koja su se za korisnike priređivala u novoopremljenoj multifunkcionalnoj dvorani u 
sastavu knjižnice. I u 2012. godini (kao prva narodna knjižnica koja ima taj oblik usluge u 
RH) Gradska knjižnica je nastavila s projektom: „Knjižnica pod suncobranima“, odnosno 
ponudom korisnicima i vanjskih prostora (izvan objekta) za posudbu i rad.  

Nova usluga je i „Dostava knjige na kućni prag“ stopostotnim invalidima i ova usluga polako 
zaživljava. Oslobođeni od plaćanja članarine su: obitelji sa šestero i više djece i samohrani 
roditelji s troje i više djece. Uz  posudbu knjižnične građe, rad s djecom, organiziran je kroz 
igraonice i tematske radionice koje se temelje na bajci, priči i prigodnim obljetnicama iz 
povijesti i kulture. U igraonice i radionice bilo je uključeno 2.173 djece. 



 U okviru Gradske knjižnice nalazi se i Zavičajna zbirka Hrvata Bosanske Posavine 
unutar koje je u 2012. povećan fond razglednica za 228 jedinica (komada). 

 Gradska knjižnica je krenula u formiranje knjižničnog ogranka u prostorijama Grada u 
naselju Andrije Hebranga, ali radovi na adaptaciji radi nepovoljne financijske situacije još 
nisu započeli. 

Osnovna djelatnost se realizira na Dječjem odjelu s igraonicom, Informativno-posudbenom 
odjelu za odrasle i mladež, te u Općoj čitaonici. 
Ustanova je tijekom godine organizirala različite kulturne programe za građanstvo i svoje 
korisnike (predstavljanje novih knjiga, koncerti, predavanja i drugi sadržaji), te je bila 
uključena u niz gradskih programa od kojih je značajan trud uložen u organizaciju programa 
manifestacije „U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić“. 
 
Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Gradske knjižnice 
grada Slavonskog Broda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, koje je 
Upravno vijeće ustanove usvojilo 14. veljače 2013. godine.  
 

U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje do 01. siječnja - 31. 
prosinca 2012. iskazani su:  
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici             3.330.041,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci               3.369.639,00 kn                  
- manjak prihoda i primitaka                              39.598,00 kn 
- višak prihoda i primitaka preneseni               185.874,00 kn 
- ukupni višak prihoda i primitaka                    
  raspoloživ u sljedećem razdoblju                   146.276,00 kn 
 

Člankom 8. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu 
(Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 6/13.) određeno je da vlastiti prihodi koji nisu 
iskorišteni u prethodnoj godini, ne prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu. 

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u 
iznosu od 2.235.423,00 kn (67,13%), pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 540.940,00 
kn (16,24%), vlastiti prihodi u iznosu od 537.370,00 kn (16,14%), tekuće donacije u iznosu 
11.483,00 (0,34%) te ostali prihodi u iznosu od 4.824,00 kn (0,15%).  

U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom 
iznosu od 2.207.838,00 kn (65,52%), od tog iznosa Grad je doznačio 1.638.713,00 kn, zatim 
materijalni rashodi koji ukupno iznose 698.165,00 kn (20,72%) od tog iznosa Grad je 
doznačio 530.592,00 kn, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige, oprema) u 
ukupnom iznosu od 423.966,00 kn (12,58%) gdje je Grad je sudjelovao sa 49.856,00 kn.  

 
Predlažemo da se izvješće Gradske knjižnice za razdoblje od siječnja - prosinac 2012. 
prihvati i uputi u daljnju proceduru. 
 
           S poštovanjem, 
 
 
 
Stručni suradnik:                                                                                                   Pročelica:      
Kristijan Vuković, prof.                                                                      Dubravka Marković, prof. 
 
 
U privitku:  

1. Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje  
      od 1. siječnja -  31. prosinca 2012. godinu 
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