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BILJEŠKE  
UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 
 

III. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I 

IZDACIM (PR-RAS) 

 

Bilješka br.1 Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

ostvareni su u iznosu od 4.492.575,53 kn što pokazuje povećanje za 48,8 % u odnosu na 

promatrano razdoblje prethodne godine. 

 

U promatranom razdoblju najveći udio u ukupnim prihodima čine primici od zaduživanja u 

iznosu od 3.297.462,50. Radi se o dugoročnom kreditu HBOR-a namijenjen za izgradnju 

dječjeg vrtića te je isti direktno proslijeđen izvođačima radova. Zatim su tu Prihodi poslovanja 

u iznosu od 1.187.933,22 kn koji obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći, prihode od imovine, 

prihode od upravnih pristojbi i po posebnim propisima te prihode od sufinaciranja roditelja za 

boravak djece u Dječjem vrtiću Maslačak.  

 

Najveći udio prihoda poslovanja za promatrano razdoblje čine prihod od pomoći iz inozemstva 

i subjekata unutar općeg proračuna i to u iznosu od 511.805,70 kn, a nakon toga prihodi od 

poreza u iznosu od 364.254,99 kn . Pomoći od države uglavnom se odnose na kompenzacijsku 

mjeru. 

 

Bilješka br.2  Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju prikazuju višak za 26% u odnosu na 

isto razdoblje prethodne godine. 

 

Bilješka br.3 Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 

izvještajnom razdoblju prikazuju pad za  77,5 % u odnosu na promatrano razdoblje prethodne 

godine. Ovo smanjenje se najviše odnosi što smo u prethodnoj godini imali  pomoći iz 

proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za program „Zaželi“ te pomoći iz proračuna 

temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju dječjeg vrtića.   

 

 

Bilješka br.4 Prihodi od imovine bilježe rast u izvještajnom razdoblju za 101,8 % u odnosu na 

promatrano razdoblje prethodne godine. Razlog povećanja ovih prihoda je povećano 

iznajmljivanje športske dvorane zbog izostanka COVID mjera u odnosu na prethodnu godinu.  
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Bilješka br.5 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 

i naknadama su  veći za 18,8% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. Ovo 

povećanje uglavnom se odnosi na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću u iznosu od 

32.800,00 kuna, a u prethodnoj godini boravak djece u vrtiću bio je besplatan. 

 

Bilješka br.6  Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

ostvareni su u iznosu od 1.493.638,43 kn što  pokazuje smanjenje za 74,0 % u odnosu na 

promatrano razdoblje prethodne godine, a razlog je što u ovoj godini nismo imali  rashode za 

izgradnju dječjeg vrtića. 

 

Vrijednosno najznačajnije promjene u kategoriji rashoda i izdataka za promatrano razdoblje 

2022. godine.  u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nastale su na sljedećim 

kategorijama: 

 

Bilješka br.7 Rashodi za zaposlene za promatrano razdoblje povećali su se za 57,2 % u odnosu 

na prethodno izvještajno razdoblje. Razlog je zapošljavanje u Dječjem vrtiću 3 odgojiteljice, 

jednu kuharici i pedagoginju na 32 sata mjesečno. 

 

Bilješka br.8 Materijalni rashodi za promatrano razdoblje povećali su se za 15,6%  u odnosu 

na prethodno izvještajno razdoblje. U ovoj skupini rashoda najviše je došlo do promjene u 

rashodima za potrošnju energije i to povećanje iznosilo je 220,80%. 

 

Bilješka br.9 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za promatrano razdoblje iznosili su 

32.747,50 kn i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine koji su iznosili 4.501.814,00 kn su 

manji za 99,03%. U prethodnoj godini za promatrano razdoblje imali smo izgradnju Dječjeg 

vrtića koji je većim djelom financiran iz sredstava EU fondova. 

 

Bilješka br.10 Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 3.297.462,50 kn 

odnose se na dugoročni kredit od HBOR-a za izgradnju dječjeg vrtića.  

 

 

VI. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 

 

Bilješka br.11 Stanje konsolidiranih obveza na kraju izvještajnog razdoblja  iznosi  

16.930.460,35 kn.   

 

Bilješka 12 - Stanje dospjelih obveza na dan 30. lipnja 2022. godine iznosi 14.702.243,81 kn, 

dok je stanje nedospjelih obveza 2.228.216,54 kn. 

 

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja na računu i blagajni Općine Primorski 

Dolac i Dječjeg vrtića Zvončić iznosi 112.997,68 kn. 

 

 

Općinski načelnik: 

 

Joško Dujmović, inž.građ.  

 


