Naziv obveznika: Osnovna škola Milana Šorga
Poštanski broj: 52428
Mjesto: Oprtalj
Adresa sjedišta: Matka Laginje 25
Žiro račun: HR1824020061100108714
Matični broj: 03036405
OIB: 19269600880
Oznaka razdoblja: 2016-12

Razina:
Razdjel:
RKP:
Šifra županije:
Šifra općine:

31
0
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18
304

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA
U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA - P-VRIO
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Tijekom 2016. godine nije došlo do smanjenja niti povećanja u vrijednosti i obujmu imovine
i obveza.

Oprtalj, 30.01.2017.

Zakonski predstavnik
(potpis)
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BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI – RAS-funkcijski
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

AOP 110

Obrazovanje
U 2016. godini na rashode u Obrazovanju otpada iznos od 3.245.119 kn. Taj
iznos otpada na ukupne rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske
imovine, te se u cijelosti podudara sa rashodima u Obrascu PR-RAS.

AOP 122

Dodatne usluge u obrazovanju
Iznos od 386.625 kn otpada na uslugu prijevoza učenika u školu i na troškove
nabave materijala i sirovina, odnosno namirnica za prehranu učenika i djece u
dječjem vrtiću koji djeluje u sklopu Osnovne škole.

Oprtalj, 30.01.2017.

Zakonski predstavnik
(potpis)
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BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

AOP 401 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
 Prihodi iz nadležnog proračuna (Istarska županija)
 Prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan (Općina i MZOŠ)
 Škola

3.226.964
407.601
2.473.749
345.614

AOP 102 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
Ovi se prihodi sastoje od sufinanciranja u cijeni školske marende te od sufinanciranja
programa dječjeg vrtića. Tijekom 2016. godine podmirena su i potraživanja od korisnika
usluga iz 2015. godine pa su prihodi znatno povećani u odnosu na 2015. godinu.
AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene
U ostale rashode za zaposlene spadaju pomoći, naknade i nagrade djelatnicima Škole čija
prava stječu temeljem Koletivnog ugovora za zaposlenike osnovnih škola. Rashodi za
zaposlene su povećani gotovo 4 puta jer u 2016. godini prema Odluci Vlade isplaćen regres za
godišnji odmor i božićnica koji se u 2015. godini nisu isplaćivali.
AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika
Povećani su troškovi za stručno usavršavanje djelatnika škole zbog osposobljavanje za zaštitu
na radu i zaštitu od požara.
AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Tijekom 2016. godine zamijenjena su ulazna vrata Škole te je zamijenjen uljni plamenik za
centralno grijanje te je izvršeno redovito servisiranje školskog kombija pa su rashodi za
tekuće održavanje znatno povećani.
AOP 178 Komunalne usluge
Također od 2016. godine se naplaćuje odvoz smeća te su stoga povećane komunalne usluge.
AOP 181 Intelektualne i osobne usluge
Rashodi za intelektualne i ostale usluge tijekom 2016. godine povećani su u odnosu na 2015.
godinu jer je u jednom dijelu 2016. godine pomoćnik u nastavi bio angažiran putem ugovora
od djelu.

AOP 347 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Tijekom 2016. godine nabavljeni su kuhinjski elementi te novi uredski ormari, uredske police,
kosilica i trimer, te strunjača i knjige za knjižnicu, računala za obnovu informatičkog kabineta
Škole.
AOP 404 Ukupni višak prihoda
Ostvaren je manjak prihoda u 2016. godini zbog toga što nam Općina Oprtalj nije podmirila
obveze za sufinancijranje programa Dječjeg vrtića i Produženog boravka.

Oprtalj, 30.01.2017.
Zakonski predstavnik:
(potpis)
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BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA
za razdoblje od l. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
AOP 015 Uredska oprema i namještaj
Tijekom 2016.godine nabavljeno je uredske opreme i namještaja u iznosu od 26.933 kn.
AOP 080 Ostala potraživanja
U Ostala potraživanja spadaju potraživanja od HZZO-a te su povećana u odnosu na 2015.
godinu zbog povećanja bolovanja zaposlenika koja se plaćaju iz proračuna HZZO-a.
AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja
Potraživanja se odnose na potraživanja za uslugu obrazovanja odraslih koja nije naplaćena
tijekom 2015. godine, na potraživanja iz proračuna koji nam nije nadležan te na potraživanja
za sufinanciranje cijene školske marende i dječjeg vrtića. Potraživanja su se redovno
naplaćivala tijekom 2016. godine.
AOP 165 Obveze za zaposlene
Ove se obveze odnose na plaće zaposlenika za prosinac 2016. godine čija isplata se izvršava
tijekom siječnja 2017. godine.
U obrascu Bilance, unesena su stanja sa datumom 31.12.2016. godine (kraj izvještajnog
razdoblja) te stanja sa datumom 01.01.2016. godine (početak izvještajnog razdoblja).

Oprtalj, 30.01.2017.

Zakonski predstavnik
(potpis)
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BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
za razdoblje od l. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
AOP 038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na nepodmirene obveze prema
zaposlenicima Škole i prema dobavljačima.
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na dio obveza prema
dobavljačima koji se nisu uspijeli platiti tijekom prosinca 2016. godine, a plaćene su tijekom
siječnja 2017. godine.
Većina se nedospjelih obveza odnosi na obveze prema zaposlenicima Škole čija isplata se
izvršava tijekom siječnja 2017. godine
Sve se obveze podmiruju u zakonskom roku te nema spornih obveza prema zaposlenicima
škole niti prema dobavljačima.

Oprtalj, 30.01.2017.

Zakonski predstavnik
(potpis)

