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 OBRAZLOŽENJE 

ostvarenja  prihoda i rashoda, primitaka i izdataka 

za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2017. godine 

 

 

U 2017. godini Dječji vrtić „Pčelica“ Molve ( u daljnjem tekstu: vrtić) ostvario  je 

prihode poslovanja u iznosu  1.137.943,50 kn. Realizacija prihoda je u odnosu na prethodnu 

godinu manja za 11.387,81 kuna, odnosno za svega 0,99%. 

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz proračuna 

Općine Molve za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 993.269,07 kuna odnosno 86,76 % 

izvršenja u odnosu na plan za 2017. godinu i  za svega 0,56%  manje u odnosu na prethodnu 

godinu. 

Drugi po redu izvor prihoda poslovanja su uplate roditelja za smještaj djece u vrtiću u 

iznosu 126.794,43 kuna, odnosno 92,82% izvršenja u odnosu na plan za 2017. godinu  i za 

8,83% manje u odnosu na prethodnu godinu. 

Uz navedeno, vrtić je ostvario  sredstva Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u 

iznosu 15.000,00 kuna  temeljem Odluke o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni 

predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine  za pedagošku godinu 

2015./2016. i 2016/.2017 te sredstva  Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u iznosu 

2.880,00 kuna s osnove Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i obrazovanju. U odnosu na prethodnu godinu povećana su sredstva za 58,93%. 

 

 

Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 1.189.665,82 kuna. Realizacija rashoda 

je u odnosu na prethodnu godinu veća za 3,18% . 

Najznačajni udio u rashodima poslovanja čine rashodi za zaposlene u iznosu 

919.036,46 kuna ili 77,26 %. Njihovo izvršenje u odnosu na plan za 2017. godinu iznosi 

94,10 % . 

 

Materijalni rashodi čine 22,36% rashoda poslovanja odnosno  265.975,46 kuna. 

Njihovo izvršenje u odnosu na plan za 2017. godinu iznosi 92,68%. 

 

Financijski rashodi realizirani su u iznosu 2.303,90 kuna, odnosno uz izvršenje plana 

od 90,35%. 
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U 2016. godini naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu 959,40 kn, a 

obuhvaćaju nabavu radnih bilježnica za provedbu kraćeg programa engelskog jezika za 14-ero 

djece polaznika sukladno zaključku Upravnog vijeća vrtića dok su uslugu tečaja plaćali 

roditelji. U 2017. godini financijskom planom bila su osigurana sredstva za tu namjenu ali 

nisu  realizirani rashodi po toj osnovi, jer su roditelji sami snosili i trošak nabave radnih 

bilježnica. 

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske realizirani su u iznosu 318,00 kuna, a odnose se 

na kupnju mobitela.  U 2016.godini rashoda s te osnove nije bilo. 

 

Rezultat poslovanja za 2017. godinu je manjak prihoda i primitaka u iznosu 

52.040,32 kuna. Izvršena je korekcija rezultata poslovanja za 2016. godinu– manjak prihoda i 

primitaka iz 2016. godine za iznos 695,22 kuna tj.  ispravka pogreški iz prethodnog razdoblja. 

Dva puta evideniran je isti račun u 2013. godini u iznosu 257,00 kuna, u 2015. godini uveden 

je ulazni račun u glavnu knjigu vrtića za 0,08 kuna više od iznosa fakture partnera, izvršen je 

ispravak obračuna drugog dohotka za zaduženja iz prethodne/prethodnih godina koja su 

prenesena kao početno stanje 2017. godine u iznosu 2.688,14 kuna sukladno Novom zakonu o 

porezu na dohodak i izmjenama Zakona o doprinosima, te je povećan manjak prihoda 

poslovanja za iznos 2.250,00 kuna budući da je za taj iznos duplo priznat prihod prethodnih 

godina( kao uplata korisnika vrtića  i uplata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.) 

Budući da preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine ( s 

navedenim korekcijama)  iznosi 32.050,71 kuna, konačni rezultat poslovanja vrtića na dan 

31.12.2017. godine iznosi manjak od 84.091,03 kuna (tj. manjak prihoda i primitaka za 

pokriće u sljedećom razdoblju). 

 

Vrtić je u obrazloženju prijedloga financijskog plana za 2017. godinu odredio 

pokazatelje uspješnosti i ciljeve, a u nastavku se daje  izvještaj o postignutim ciljevima i 

rezultatima programa temeljenim na definiranim pokazateljima uspješnosti:  

1. Cilj : Povećanje raznolikosti vrtićkog programa prilagođenog potrebama djeteta  u 

2017. godini ostavaren je u skladu s planiranom vrijednošću u 2017.godini.  

2. Cilj: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima, ciljana vrijednost 

(2017.) iznosila je 5 međutim došlo je do povećanja broja posjeta vrtićkih skupina 

kulturnim manifestacijama te je ukupno realizirano  10 posjeta godišnje što je vidljivo 

iz Godišnjeg izvješća o radu dječjeg vrtića 2016./2017. godine. 

Nije povećan broja gostovanja/dramskih skupina u dječjem vrtiću u skladu  s ciljanom 

vrijednosti, tj. ostvareno je  1 gostovanje dramske skupine. 

3. Cilj: Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva vezano uz pohađanje seminara i 

individualnog stručnog usavršavanja odgojitelja, stručnog suradnika pedagoga i 

ravnatelja , a neophodno za kvalitetno provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja 

ostvareno je djelomično u  skladu s planom za 2017. godinu. 

Broj djece u skupinama u odnosu na broj odgjitelja u skladu je s Državnim 

pedagoškim standardom te se time osigurala kvaliteta provođenja predškolskog odgoja 

(jaslička skupina 12 djece, mlađa skupina 20 djece, starija skupina 22 djece). 

4. Cilj: Održavanje kreativnih radionica u kojima sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju 

vrtić realiziran je u skladu s Godišnjim planom i programom rada 2017.godine na što 

ukazuje i podatak da je održano ukupno 3 radionice godišnje. 
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CILJ:Povećanje raznolikosti vrtićkog programa prilagođenog potrebama djeteta 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 
Izvor podataka 

Ciljana 
vrijednost 

(2017.) 

Ostvarena 
vrijednost 

(2017.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2018.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Povećanje broja djece 
 obuhvaćene kraćim 

 programom učenja engleskog jezika 

Povećanjem broja djece koji se uključuju u ovaj 
program utječe se na razvijanje senzibilnosti za 
strani jezik kod većeg broja djece što utječe na 

cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne 
sposobnosti i percepciju 

Udio djece 
obuhvaćene kraćim 
programom učenja 
engleskog jezika u 

ukupnom broju 
upisane djece 

67% 
Dječji vrtić 

"Pčelica" Molve 
67% 67% 76% 90% 

         

          
CILJ:Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 
Izvor podataka 

Ciljana 
vrijednost 

(2017.) 

Ostvarena 
vrijednost 

(2017.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2018.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Povećanje broja organiziranih posjeta 
 vrtićkih skupina kulturnim  

manifestacijama 

Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim 
manifestacijama bogati se cjelokupno iskusvo 

djece kroz raznolike aktivnosti, osobito 
istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti 

vezane uz kulturnu umjetnost 

Broj posjeta 
kulturnim 

manifestacijama  
godišnje na razini 

dječjeg vrtića 

1* 
Dječji vrtić 

"Pčelica" Molve 
5 10 6 6 

         * Jedan posjet godišnje po predškolskoj grupi 
        

          

CILJ:Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 
Izvor podataka 

Ciljana 
vrijednost 

(2017.) 

Ostvarena 
vrijednost 

(2017.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2018.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Povećanje broja gostovanja kazališta/dramskih skupina 
i sl. u dječje vrtiću 

Gostovanjem kazališta i dramskih 
skupina djeci se približava dramska 
umjetnost od malih nogu te im se u 

njima poznatom okruženju približava 
dramska umjetnost kao način 

izražavanja 

Broj gostovanja 
godišnje na 
razini vrtića 

1 
Dječji vrtić 
"Pčelica" 

Molve 
2 1 3 3 
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         CILJ:Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 
Izvor podataka 

Ciljana 
vrijednost 

(2017.) 

Ostvarena 
vrijednost 

(2017.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2018.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali 
 su programe profesionalnog usavršavanja 

 i sukladno planu i programu koji donosi  
ministar nadležan za obrazovanje 

Pohađanjem seminara i radionica radi se na 
profesionalnom rastu i razvoju odgojitelja i 

stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno 
provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja 

% 100% 
Dječji vrtić 

"Pčelica" Molve 
100% 67% 100% 100% 

          
 
 

        CILJ:Održavanje kvalitete vrtićke djelatnosti 

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 
Polazna 

vrijednost 
Izvor podataka 

Ciljana 
vrijednost 

(2017.) 

Ostvarena 
vrijednost 

(2017.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2018.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu 
odnosa broja odgajatelja i broja djece 

Broj djece u skupini u odnosu na broj odgajatelja 
mora biti usklađen s Državnim pedagoškim 
standardom kako bi se osigurala minimalna 
kvaliteta provođenja predškolskog odgoja 

Broj djece u skupini 
u odnosu na broj 

odgojitelja/ica 

10/2 
17/2 
21/2 

Dječji vrtić 
"Pčelica" Molve 

12/2 
20/2 
22/2 

12/2 
20/2 
22/3 

12/2 
22/2 

25/2* 

12/2 
22/2 

25/2* 

         *Napomena: broj djece u skupini obuhvaća djecu odnavršene  6. godine života 
       

          
CILJ:Održavanje kvalitete vrtićke djelatnosti 

        
Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica 

Polazna 
vrijednost 

Izvor podataka 
Ciljana 

vrijednost 
(2017.) 

Ostvarena 
vrijednost 

(2017.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2018.) 

Ciljana 
vrijednost 

(2019.) 

Povećanje broja održanih kreativnih  
radionica u koje su uključeni i roditelji 

Održavanjem kreativnih radionica u kojima 
sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju vrtić 

motiviraju se kako djeca tako i roditelji za 
kreativan rad i druženje, te učenje kroz igru 

Broj održanih 
radionica godišnje 

3 
Dječji vrtić 

"Pčelica" Molve 
3 3 4 4 

         * Jedna radionica godišnje po vrtićkoj skupini 
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Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosi 34.401,85 kuna. 

Stanje nepodmirenih dospijelih obveza na dan 31.12.2017. iznosi 78.110,07 kuna. 

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka 0,00 kuna. 

 

Nositelj izrade: 

           Jedinstveni upravni odjel  

          Marina Džinić, 

Viši savjetnik za financije i proračun 

 


