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BILJEŠKE 
za razdoblje 01.siječnja do 31.pprosinca 2022.godine 

 

 

 

I OPĆI DIO 

- Zakon o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15 ) 

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 

br.124/2014.,115/2015.,87/20169.,84/2017. I 3/2018. ) 

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 

93/15, 135/15, 2/17 i 28/17 ) 

- Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu 

- Financijski plan ustanove kao sastavni dio proračuna Grada Buzeta 

- Statut Pučkog otvorenog učilišta „A.Vivoda“ Buzet 

 

Pučko otvoreno učilište „A.Vivoda“ je proračunski korisnik Grada Buzeta. 

 

Ukupni prihodi i primici za razdoblje 1-12/22. godini iznose 1.576.800,91 kn, što u usporedbi sa 

istim razdobljem 2021.godine predstavlja povećanje od 21,6%. Ukupni rashodi u visini 

1.606.255,81 kuna veći su za 22,3% od rashoda realiziranih u istom razdoblju prošle godine. 

U tekućem razdoblju ostvareni su ukupni primici u iznosu 1.613.859,30 kuna sa viškom prihoda iz 

prošle godine, a ukupni rashodi u iznosu od 1.606.255,81 kuna, iz čega slijedi da je Učilište 

ostvarilo ukupno 7.603,49 kunu viška prihoda. 

 

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 

124/14, 115/15, 87/16, 3/18 , 126/19 i 108/20.) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u 

proračunskom računovodstvu Narodne novine, broj 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18 ., 
126/19., 145/20. i 32/21.) , financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta  Buzet za razdoblje siječanj- 

prosinac 2022. godinu sadrži: 

 
1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2022. godine, 

2. Bilancu na dan 31.12.2022.g. 

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1.siječnja do 31.prosinca 2022.g. 

4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1.siječnja do 31.prosinca 

2022.g. 

5. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, 

6. Bilješke. 

 



 

Bilješke uz obrazac: PR-RAS 

 
Šifra 63 – kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu na prošlu godinu ostvarena je sa 29,6%, 

a odnosi se na nabavu kino platna i audio opreme za kino. 

 

Šifra 66 – prihodi su ostvareni 32,7% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te iznose 

309.155,95 kune,  povećanje odnosi se na održavanje manifestacija Subotine po starinski  koja se 

nije održala u protekloj godini. 

 

Šifra 32 -materijalni rashodi ostvareni su 18,2% više nego u istom izvještajnom razdoblju za 

prethodnu godinu zbog povećanja svih cijena usluga i materijala na tržištu. Najveće povećanje od 

84,2 % odnosi se na energiju, zatim 52,4% računalne usluge i 29,9% na usluge telefona i pošte.  

 

Šifra 42-rashodi za nabavku nematerijalne imovine iznose 174.629,77 kuna a  odnose se na kupnju 

knjiga, kino platna i audio opreme za kino za koje je sredstva osiguralo  Ministarstva kulture. Za 

dodatna ulaganja u iznosu od 50.000,00 kuna Grad Buzet je osigurao sredstva za uređenje 

kotlovnice. 

 

Šifra 2007- prosječan broj zaposlenih kod korisnika  na osnovi stanja  ove godine iznosi 7. 
 

Šifra 2008 – prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada je 6, jer je djelatnica na porodiljskom 

dopustu. 

 

 

Bilješke uz obrazac: BILANCA 

 
Šifra B001- Imovina iznosi 9.546.586,68 odnosi se na građevinske objekte, opremu, knjige, 

umjetnička djela. 

 

Šifra 1 – financijska imovina sredstva na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja iznose 

39.351,91 kunu. Potraživanja od kupaca 24.543,68 kuna. Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 

72.882,04 odnose se na plaće za zaposlene 12/22. i materijal za čišćenje koji je nabavljem krajem 

godine. 

 

Šifra B003 – Obveze i vlastiti izvori iznose 9.546,586,68 a čine obveze za zaposlene, materijalne 

rashode, nabavku nefinancijske imovine. Vlastiti izvori iz proračuna iznose 9.424.356,90 kuna.  

Obračunati prihodi poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznose 20.700,68 kuna. Višak prihoda 

poslovanja iznosi 7.603,49 kuna, koji će se rasporediti za investiciono održavanje Kaštela 

Pietropilosa. 

 

 

Bilješke uz obrazac: P-VRIO 
 

Šifra P002 – Promjena u vrijednosti i obujmu imovine. Povećana je vrijednost nematerijalne 

imovine u iznosu od 303.467,40 kuna. (nabavka knjiga, otkup MK  knjige, kino platno i audio 

oprema za kino i dodatno ulaganje na građevinskim objektima- kotlovnica). 

Zbog dotrajalosti otpisana su računala i printer u vrijednosti 18.353,95 kuna.  

 

 

 



Bilješke uz obrazac: Obveze 

 
Šifra V001- Stanje obveza 01. siječnja 2022 . iznosilo je 16835,97 kn, dok je povećanje obveza u 

izvještajnom razdoblju iznosilo 1.458.124,48  kuna. Podmirene obveze u toku izvještajnog 

razdoblju iznosile su 1.452.216,88 kuna, pa stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 

22.743,57 kune.  

 

 

 

 

 

Buzet, 26. siječnja 2023. 

 

- osoba za kontaktiranje: Marica Kolaković 

- broj telefona: 052 662 836 

- odgovorna osoba: Mirjana Pavletić 

 

 

Osoba odgovorna za        

vođenje računovodstva                                                                    

Marica Kolaković        

  

 

 

 

 

 

 


