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Obveznik: Osnovna škola dr. Jure Turića   
 
RKP: 08738,  MB: 03315550 , OIB: 81152039635 
  

 53000 Gospić, Miroslava Kraljevića 15 
 

  

 Razina: 31, Razdjel: 000 
 

  

 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje 
 
 

BILJEŠKE 
za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. 

  

 
Bilješke uz – Obrazac – Obveze 
 
1. AOP – 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – iznos od 1.220.269  kn odnosi 
se na obveze i to: 
 

875.060  kn obveze su za zaposlene (plaća, prijevoz, ostale naknade za 12/2018.). koje su 
knjižene na dan 31.12. 2018. kao kontinuirani rashodi razdoblja (193110) i podmirene su 
sa računa Riznice ili  računa škole u siječnju 2019. godine. 
 
311.494 kn obveze za materijalne rashode 
 
654  kn  – obveze za financijske rashode 
 
28.755 – obveze za naknade građanima i kućanstvima (prijevoz učenika u školu 
autobusom 12/2018) 
 
2.304 kn – ostale tekuće obveze 
 
2.001  kn – obveze za nefinancijsku imovinu   
 

 
Bilješke uz – Obrazac – PR-RAS 
 

 
1. AOP – 635 Višak prihoda i primitaka – 283.168 kn djelomično je  metodološki je višak jer 
sredstva za rashode nastale u 12 mj. 2017 školi su doznačena u siječnju 2018.godine 
  
2. AOP – 637 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 488.764 kn – 
(preneseni iz prethodne godine) 

- sredstva koja uplaćuju roditelji za sufinanciranje programa Osnovne glazbene škole – 
dio sredstava utrošen je na poslovanje osnovne glazbene škole dok se dio sredstava 
akumulira da bi se mogli nabaviti instrumenti za sviranje  za potrebe funkcioniranja 
osnovne glazbene škole. 
- sredstva koja uplaćuju roditelji za sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji, plaćanje 

produženog boravka 
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Bilješke uz – Obrazac- P-VRIO 
 
 Tijekom 2018. godine nije bilo  promjena koje smo evidentirali na obrascu P-VRIO.  
 
Bilješke uz – Obrazac- BIL 
 
 Vrijednost imovine tijekom 2018. godine smanjena je (indeks 99,5) i to većim dijelom 
iz razloga provođenja ispravka vrijednosti, a koji je veći od vrijednosti novonabavljene 
imovine.   
 
Bilješke uz – Obrazac- RAS-funkcijski 
 
Obrazac je popunjen na način da su ukupni rashodi financijske godine 2018. klasificirani 
na brojčanu oznaku funkcijske klase 09 Obrazovanje i to tko da su svrstani  u klasu 0912 
osnovno obrazovanje.  
 
 

 
 
U Gospiću, 30.01.2019. 
 
 
Računovođa         Ravnatelj  
Mandica Hrvoj         Ivica Radošević 


