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Sukladno Uputama za izradu proračuna Općine Hum na Sutli i financijskih planova 

proračunskih korisnika za razdoblje 2019.-2021.g. (KLASA:400-09/18-01/4, 

URBROJ:2214/02-03-18-2 od dana 25.10.2018. dostavljamo Vam  

 

                                

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA HUM NA SUTLI  

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-30.09.2019. 

 

Sveukupni prihodi Dječjeg vrtića Balončica za razdoblje 01.01.2019. - 30.09.2019. iznose 

1.991.896,26 kn,  a odnose se na sljedeće podskupine prihoda: 

 

1. Prihod od kamata po žiro računu  u iznosu od 10,46 kn,  

2. Prihode od opskrbnine roditelja u iznosu od 662.639,22 kn,  

3. Prihode iz proračuna koji nije nadležan Vrtiću u iznosu od 46.227,50 kn, 

4. Prihode iz proračuna Općine Hum na Sutli u iznosu od 1.283.019,08 kn:  

 mjesečne dotacije u iznosu od 1.228.890,40 kn 

 financijska sredstva za isplatu rada voditelja predškola u iznosu od 24.128,68 kn  

 financijska sredstva za isplatu regresa radnicima Vrtića u iznosu od 30.000,00 kn. 

 

Mjesečne dotacije Općine Hum na Sutli u iznosu od 1.228.890,40 kn utrošene su na rashode 

za zaposlene: bruto plaća radnika 1.054.841,52 kn te doprinos za zdravstveno osiguranje 

174.048,88 kn. 

 

Sveukupni rashodi Dječjeg vrtića Balončica za razdoblje 01.01.2019. - 30.09.2019. iznose 

1.925.882,07 kn, a odnose se na sljedeće podskupine rashoda: 
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1. Rashode za zaposlene u iznosu od 1.528.760,84 kn, 

2. Materijalne rashode u iznosu od 393.816,41 kn, 

3. Financijske rashode u iznosu od 3.304,82 kn.  

 
 
Sučeljavanjem ostvarenih prihoda i rashoda poslovanja za izvještajno razdoblje ostvaren je 

višak  tekućeg razdoblja u iznosu od 66.014,19 kn. Preneseni višak poslovanja iz prethodnih 

godina u iznosu od 52.996,10 kn uvećava se za 66.014,19 kn te je iznos raspoloživog viška 

za sljedeće razdoblje 119.010,29 kn. 

 

Stanje žiro računa na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 134.851,22 kn, a stanje blagajne 

72,70 kn. Financijska sredstva na žiro računu utrošiti će se za podmirenje tekućih obveza za 

rujan  2019.  koje  iznose 198.690,29 kn (kontinuirani rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 

182.776,66 kn  te materijalni rashodi tekućeg razdoblja 15.913,63 kn). 

 

 

Kao prilog tome dostavljamo Vam tabelarni prikaz Izvršenja Financijskog plana Vrtića za 

razdoblje 01.01.2019. - 30.09.2019.  
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