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BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 
 

Za razdoblje: 1. Siječanj 2017.  -  30. Lipanj 2017. 

 

Broj RKP-a:           08141 

Matični broj:          03006433  

OIB:                       49529939970 

Naziv obveznika:  Dječji vrtić „Varaždin“ 

Pošta i mjesto:       42000   Varaždin 

Ulica i kućni broj: Dravska  1 

Razina:                  21 

Šifra djelatnosti:    8510  

Razdjel:                 000 

Šifra grada/opć.:   472 

 

 

 

 

Obrazac  PR-RAS 

 

AOP – 058 U 2017 godini nije primljen ni jedan polaznik programa stručnog usavršavanja 

bez zasnivanja radnog odnosa već su to svi iz 2016 godine. 

 

AOP – 064  Sredstava za program pred škole od strane ministarstva.   

     

AOP – 077 Manji iznos sredstava na žiroračunu utjecao je na smanjenje kamata na depozit po 

viđenju. 

 

AOP – 126 Manji broj korisnika najma prostora. 

 

AOP – 128, 129 Donacija od Gradske tržnice za dnevnice za Rab u iznosu od 18.870,00 kuna, 

donacija računala od  Đurkin d.o.o. u iznosu od  3.152,50 kuna. 

 

AOP – 133, 386 Sredstva za izradu projektne dokumentacije za vrtić Hrašćica. 

 

AOP – 162 Manji broj službenih putovanja ( nije bilo potrebe). 

 

 AOP – 163, 689 Smanjen iznos gradskog  prijevoza sa 250,00 kuna na 170,00kuna. 

 

AOP – 164, 165 Veća potreba za stručno usavršavanje očekuje se u drugom polugodištu. 

 

AOP – 169 Povoljni klimatski uvjeti trenutno su utjecali na ovu razliku.  

 

AOP – 170, 171, 176 Veća potrošnja se očekuje u drugom polugodištu. 

 

AOP – 178 Izvršena je dezinsekcija u prvom polugodištu 2016 godine koje u ovom 

polugodištu nije bilo. 

 

AOP – 181, 693 Sklopljen je ugovor o djelu s jednim pomagačem za djecu s teškoćama. 

 

AOP – 183 Objava oglasa za javnu nabavu. 
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AOP – 184 Veći broj korisnika osoba za stručno osposobljavanje koji je došao u 12 mjesecu 

2016 godine. 

  

AOP – 187 U 2016 godini plaćanje premije osiguranja pomaknuto je na sedmi mjesec a u 

ovoj godini na šesti mjesec. 

  

AOP – 188 Veća potrošnja se očekuje u drugom polugodištu. 

 

AOP – 190 Smanjena zamjenska kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom u odnosu na 

prošlogodišnje razdoblje. 

 

AOP – 192 Naknada za smrtne slučajeve (vijenci). 

 

AOP – 286, 409 Promjene u načinu iskazivanja prihoda – potraživanja od grada. 

 

AOP – 304, 402 Uplaćen veći broj rata za otkup stana. 

 

AOP – 360 Trenutno nije bilo potrebe za nabavu odgovarajućih osnovnih sredstava. 

 

AOP – 638 Dospjeli veći broj obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine utjecao je na 

smanjenje novčanih sredstava. 

 

AOP – 688 Povećan iznos naknade po kolektivnom ugovoru za bolest, invalidnost i smrtni 

slučaj. 

 

AOP – 697 Osiguran je veći broj zaposlenika (pomagači djeci s teškoćama). 

 

Vrtić nema ni potraživanja ni obveza za zajmove. 

 

 

 

Obrazac OBVEZE 

 

Sve obveze na kraju izvještajnog razdoblja odnose se na nedospjele. 

Obveze za zaposlene (plaća za 06/2017.godine) podmirene su 5.07.2017. godine. Ostale 

obveze bit će podmirene prema roku dospijeća. 

 

 

 

                                                                                                       Za Dječji vrtić: 

                                                                                        Ivo Balukčić, voditelj račun. 


