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BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OPĆINE OPRISAVCI ZA RAZDOBLJE 

1.1.-31.12.2018.GODINE 

OBRAZAC PR-RAS: 

Bilješka br.1.: 

 Najznačajnije ostvarenje kod prihoda poslovanja Općine Oprisavci, nakon poreza na dohodak, 

su: Pomoći proračunu iz drugih proračuna- (AOP 054): 

 Tekuće - koje su ostvarene u iznosu od 13.170 kn, i to 2.720 kn Iz Ministarstva znanosti za malu 

školu, i 10.450 iz županijskog proračuna za ogrjev korisnika socijalne skrbi. 

Kapitalne pomoći-100.000 kn iz  Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju  ceste u  Prnjavoru. 

 

Bilješka br.2.: 

Unutar Pomoći od izvanproračunskih  korisnika – (AOP 057) se nalazi  se tekuće  pomoć  od 

strane HZZ za zapošljavanje-javni rad i za stručno osposobljavanje -  72.854 kn. 

Bilješka br.3.: 

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka 2018.g. daje nam 

ostvareni  manjak   prihoda u 2018.g., koji iznosi  698.727 (AOP 632) 

 Dodavši  ostvarenom manjku  2018.g., ostvareni  višak prihoda  prenesen iz prethodnih 

godina od  1.024.133kn (korekcija  tijekom godine za povrat sredstava od strane općine HZZ u , te 

povrate sredstava općini od strane udruga koje namjenska sredstva nisu utrošile a dobile su ih javnim 

natječajem , a sve u ukupnom iznosu od  7.714 kn) dobijemo ukupno ostvareni višak prihoda u iznosu 

od  325.406 kn.    

 RAS-funkcijski 

Bilješka br.4.: 

 Ovaj izvještaj daje nam podatke o izvršenju rashodovne strane proračuna  i to prema 

funkcijskoj klasifikaciji.( grupe konta 3 i 4) 

P-VRIO 

Bilješka br.5.: 

 Kod ovog nema podataka, jer nije bilo promjena  kod vrijednosti ili obujma imovine. 

 



BILANCA 

Bilješka br.6.: 

 Ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2018.g. bila je  19.345.762 kn.  

 Vrijednost obveza i vlastitih izvora također iznosi 19.345.762 kn.  

 Unutar AOP oznake 245-Izvanbilančni zapisi (aktiva/pasiva) nalaze se knjižene vrijednost 

danih zadužnica prema Ministarstvu regionalnog razvoja u iznosu od 250.000 kn 

  Obrazac OBVEZE 

Bilješka br.7.: 

 Stanje obveza na dan 31.12.2018.g. bilo je 290.306 kn. Od toga je dospjelih  210.222 kn, a 

nedospjelih  80.084 kn  koje se odnose na plaću za 12/2018 i nedospjele uplate-kao predujmovi za 

najam sale. 

Bilješka br. 8.: 

 Stanje žiro računa općine  na dan 31.12.2018. iznosilo je 615.711 kn.  

Kao prilog, 

1.Popis ugovornih obveza i slično  koje uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina ili 
obveza (dana kreditna pisma, hipoteke i slično), kroz Tablicu evidencije danih i primljenih 
instrumenata osiguranja plaćanja. 
2. Popis sudskih sporova u tijeku-sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji 
može proizaći iz sudskog spora kao obveza ili imovina, te procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva 

sredstava. 
 

 

U Oprisavcima, 13.2.2019.g. 

Kontakt-osoba:Danijela Car 

Telefon: 035/216-373           ZAKONSKI PREDSTAVNIK 

       M.P. 

         ______________________ 

                   Pejo Kovačević, načelnik općine 

 

  

 


