REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
JOSIPDOL, 28.04.2020. godine
NAZIV OBVEZNIKA: Općina Josipdol
SJEDIŠTE OBVEZNIKA: Josipdol
ADRESA SJEDNIŠTA OBVENIKA: Ogulinska 12, Josipdol
ŠIFRA ŽUPANIJE: 172-Karlovačka Županija
MATIČNI BROJ: 2619288
OIB: 65506283455
BROJ RKP-a:27378
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8411 – Opće djelatnosti javne uprave
RAZINA: 22- Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Bilješke uz Tromjesečno Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. Ožujka
2020. godine
BILJEŠKA 1.
Općina Josipdol u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika, Dječji vrtić
Josipdol. Proračunski korisnik sredstava za rad prikuplja iz vlastitih izvora dok Općina
Josipdol osigurava sredstva za rashode zaposlenih i provođenje projekta koja u prvom
tromjesečju iznose 470.926,51 kn.
BILJEŠKA 2. – Bilješke uz obrazac PR-RAS
Prihodi poslovanja
AOP 001- Ukupni prihodi poslovanja iznose 3.678.892,00 kn što je u okviru planiranog.
Navedeni prihodi velikim dijelom se odnose na:
 AOP 002 - Prihodi od poreza u iznosu od 2.033.036,00kn
 AOP 045- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od
515.333,00 kn
 AOP 105 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada u iznosu od 382.345,00 kn
Rashodi poslovanja
AOP 148 – Ukupni rashodi poslovanja u izvršenom razdoblju ostvareni su u iznosu od
1.688.464,00 kn, a većinom se odnose na:
 AOP 149 – Rashodi za zaposlene u iznosu od 531.187,00 kn
 AOP 160 - Materijalni rashodi u iznosu od 558.328,00 kn
 AOP 193 – Financijski rashodi u iznosu od 11.384,00
 AOP 212 – Subvencije u iznosu od 14.350,00 kn
 AOP 221 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od
470.927,00 kn

 AOP 246 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
u iznosu od 44.579,00 kn
 AOP 257 – Ostali rashodi u iznosu od 57.709,00 kn
BILJEŠKE 6. - Bilješke uz obrazac OBVEZE
Stanje obveza na dan 01. siječnja 2020. godine iznosi 2.067.535,00 kn. Povećanje obveza u
izvještajnom razdoblju iznosi 1.875.066,00 kn, a odnosi se na:
 AOP 004 – Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.848.902,00 kn
Podmirene obveze za navedeno razdoblje iznose 2.429.266,00 kn dok stanje obveza na kraju
izvještajnog razdoblje iznosi 1. 495.335,00 kn .

Načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing.građ.

