NAZIV OBVEZNIKA: DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA, ČABAR
ADRESA: NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, 51306 ČABAR
RAZINA: 21
RAZDJEL: 000
BROJ RKP: 40922
MATIČNI BROJ: 01454161
OIB: 36544516563
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8510

BILJEŠKE
UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. - 31.
PROSINCA 2019.
OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU I DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA
Dječji vrtić je javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe koje stječe upisom u sudski registar.
Osnivač Dječjeg vrtića je Grad Čabar. Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u
pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić BUBA MARA. Sjedište Dječjeg vrtića je: Čabar, Narodnog
oslobođenja 2.
Sredstva za rad Dječjeg vrtića osiguravaju se iz proračuna Grada Čabra, proračuna Ministarstva
znanosti i obrazovanja RH , iz vlastitih prihoda te drugih prihoda u skladu sa zakonom.
Vrtić se bavi odgojem i obrazovanjem te skrbi o djeci rane i predškolske dobi poradi poticanja
cjelovitog razvoja djeteta i kvalitete njegova života sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju, propisima donesenim na osnovi zakona i odredbama Statuta Vrtića. Vrtić ima pet
područnih odjela : Područni odjel Čabar, Područni odjel Gerovo, Područni odjel Prezid, Područni odjel
Tršće i Područni odjel Plešce. Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za uspostavljanje Godišnjeg
plana i programa rada vrtića te ukupne zadaće vrtića, a posebno su odgovorni za uspostavljanje
stručno utemeljenog, racionalnog i djelotvornog ustrojstva. Unutarnjim ustrojstvom Vrtić skupine
istovrsnih i sličnih poslova razvrstavaju se na: Odgojno – obrazovne poslove i ostale poslove.

Obrazac PR-RAS
PRIHODI:
AOP 001 - Prihodi poslovanja
Za razdoblje od 01.01.2019.-31.12.2019. ukupni prihodi poslovanja iznose 2.182.250,00 kn te
obuhvaćaju:
AOP 045- Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
AOP 123– Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija
AOP 130– Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza- sastoje se od
prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja te prihoda iz nadležnog proračuna
za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

RASHODI:
AOP 148- Rashodi poslovanja
Ukupni rashodi poslovanja iznose 2.202.835,00 kn odnose se na rashode na zaposlene, materijalne
rashode, financijske rashode te ostale rashode.




AOP 149 – Rashodi za zaposlene 1.554.385,00 kn
AOP 160 – Materijalni rashodi 633.181,00 kn
AOP 193 – Financijski rashodi 15.269,00 kn

PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE:
AOP 341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- iznose 24.124,00 kn
UKUPAN MANJAK PRIHODA:
AOP 406- Ukupan manjak prihoda u izvještajnom razdoblju tekuće godine iznosi 44.709,00 kn.
BILANCA:
AOP 001 – Imovina u iznosu od 59.071,00 sastoji se od financijske imovine.
OBVEZE:
Obveze na dan 31.12.2019. iznose:
AOP 005 – Obveze za zaposlene 1.554.385,00 kn
AOP 006 – Obveze za materijalne rashode 633.179,00 kn
AOP 007 – Obveze za financijske rashode 15.269,00 kn
AOP 012 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24.124,00 kn
OBVEZE UKUPNO: AOP 002 – 2.226.982,00 kn

Dječji vrtić BUBA MARA u 2019. godini nije izdavao jamstva niti se zaduživao.

Mjesto i datum: Čabar, 31.01.2020.

Zakonski predstavnik:
Laura Turk Resman

