
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za  
društvene djelatnosti 
KLASA: 610-01/13-01/126 
URBROJ: 2178/01-04-13-1 
Slavonski Brod, 27. rujna 2013. 
 
 

Kolegij gradonačelnika 
-ovdje- 

 
 
 Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Kazališno-koncertne dvorane   
                 »Ivana Brlić-Mažuranić« za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2012. 

– očitovanje      
             
 
                 Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje od 1. 
siječnja – 31. prosinca 2012.godinu u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 15. 
veljače 2013. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća. Izvješćem je obuhvaćena 
cjelokupna djelatnost ustanove.      
           
1. Tijekom 2012. godine je temeljem godišnjeg programa rada ustanova je ostvarila ukupno 
126 programa od čega 67 u vlastitoj organizaciji, 33 programa u kojima je ustanova bila 
suorganizator i 26 programa drugih nositelja. 
Programe je pratilo oko 80.000 posjetitelja od čega više od 50% djece i mladih.  
 U okviru samostalno organiziranih programa potrebno je izdvojiti plesnu predstavu 
„Ispod sklopljenih očiju“ Zagrebačkog plesnog ansambla, nastup Zagrebačkog gradskog 
kazališta „Komedija“ s mjuzklom „Aida“, nastup Zagrebačkog kvarteta  te glazbeno scensku 
čaroliju „Žabe traže kralja“ nastalu u kazališnoj radionici “Svijeta bajki“. Na platou ispred 
Kazališno-koncertne dvorane »Ivana Brlić Mažuranić«  uz navedene programe održana su i 
dva koncerta koji su odlično primljeni od strane brodske publike a radi se o koncertima Elvis 
Stanić Groupa i ansambla Ethno Croatia on the Road. Kazališno-koncertna dvorana »Ivana 
Brlić Mažuranić« sudjeluje u organizaciji, te pruža kadrovsku i tehničku potporu udrugama, 
ustanovama, školama, vrtićima, te drugim fizičkim i pravnim osobama koje priređuju 
programe, stručne skupove i proslave u prostorima dvorane. Amfiteatar koriste polaznici 
studija managmenta - Veleučilišta u Slavonskom Brodu, a također se koristio i subotom kao 
gradska vjenčaonica. 
 
2. U ustanovi je zaposleno 8 djelatnika.   
 
3. Osim djelatnika ustanove, u prostorijama KKD "Ivana Brlić-Mažuranić" djeluju: Ogranak 
Matice Hrvatske Slavonski Brod te u okviru Centra za kulturu Hrvatsko pjevačko društvo 
"Davor", Dječje kazalište "Ivana Brlić- Mažuranić, Studio za klasični i suvremeni ples "Brodski 
leptirići", Satiričko kazalište mladih, Brodski tamburaški orkestar, Brodski harmonikaški 
orkestar Bela pl. Panthy. Djelovanje udruga pri Centru za kulturu rezultiralo je kvalitetnijim 



programima s kojima je obogaćena kulturna ponuda grada te pobuđen interes za 
sudjelovanjem u radu udruga kod djece i mladih. 
 
4. Ustanova se financira prema slijedećem modelu: 

- materijalne izdatke i izdatke za 7 zaposlenika financira u cjelosti grad Slavonski Brod, 
- plaću za jednoga djelatnika osigurala je ustanova 
- programske izdatke grad Slavonski Brod je financirao u 50 % iznosu, dok preostalih 

50% sredstava Ustanova ostvaruje vlastitom djelatnošću: (ulaznice, iznajmljivanje 
dvorane i dvoranskih usluga, sredstvima od sponzora, te sredstvima pribavljenim iz 
proračuna Ministarstva kulture Republike Hrvatske i proračuna Brodsko-posavske 
županije. 

Grad je za redovitu djelatnost – plaće i materijalne troškove  uredno i na vrijeme izvršio svoju 
obvezu.  
 
Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je Financijsko izvješće Kazališno 
koncertne dvorane »Ivana Brlić – Mažuranić« za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2012. godine.  
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja - 31. 
prosinca 2012. iskazani su:  
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici       2.881.584,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci               2.844.790,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                              36.794,00 kn 
- višak prihoda i primitaka - preneseni    374.169,00 kn 
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u 
sljedećem razdoblju                                         410.963,00 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 (za plaće, 
materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, za organizaciju dočeka Nove 
godine, te za gradske manifestacije u organizaciji Kazališno koncertne dvorane I.B.M.) u 
iznosu od 2.212.128,00 kn (76,77%), prihodi od prodaje i pružanju usluga u iznosu od 
498.578,00 kn (17,30%), prihodi od pomoći iz proračuna (tekuće) u iznosu od 149.821,00 kn 
(5,20%),  tekuće donacije u iznosu od 20.000,00 kn (0,69%), te prihodi po posebnim 
propisima 1.057,00 kn (0,04%). 
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 
2.057.748,00 kn (72,33%) od tog iznosa Grad je doznačio 1.499.668,00 kn, te rashodi za 
zaposlene u ukupnom iznosu od 726.336,00 kn (25,53%) gdje je Grad doznačio 638.895,00 
kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 60.706,00 kn (2,13%) gdje je Grad 
doznačio cijeli iznos. 
 
 Predlažemo da se izvješće Kazališno koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić za 
razdoblje od siječnja - prosinca 2012. prihvati i uputi u daljnju proceduru. 
 
                  S poštovanjem, 

Stručni suradnik:                                                                                                Pročelnica:  
Kristijan Vuković, prof.                                                                      Dubravka Marković, prof. 
 
U privitku:  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


