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FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

Financijski  plan  za  2020.  godinu  napravljen  je  na  temelju  ostvarenih  pokazatelja
poslovanja za 2018.g. i za razdoblje od 01.01. – 30.09.2019. g., na temelju podataka o broju
upisane djece i iznosu dodijeljenih financijskih sredstava iz fonda EU.

Dječji vrtić « Sretno dijete « je organiziran kao ustanova koja ima 3 odgojne skupine,
sa ukupno 7 zaposlenih na neodređeno vrijeme. Od toga su tri odgojiteljice, jedna spremačica
i  jedna administrativno – računovodstvena djelatnica koje rade u punom radnom vremenu,
jedna pedagoginja i jedna medicinska sestra koje rade dva sata tjedno.

Trenutno  su  3  osobe  zaposlene  na  određeno  vrijeme  (dvije  odgojiteljice  i  jedna
administrativno-računovodstvena  djelatnica).  U jutarnjoj  smjeni  su organizirane  2 odgojne
skupine,  a  u  popodnevnoj  smjeni  jedna.  Od  02.  siječnja  2018.g.  provodi  se  i  desetsatni
program rada vrtića, u koji je trenutno uključeno 15 djece.

U vrtić je upisano 75 djece, od kojih troje djece s posebnim potrebama.

Vrtiću su dodijeljena financijska sredstva iz fonda EU u iznosu od 4.515.071, 38 kn,
za ulaganje u građenje i opremanje dječjeg vrtića – izgradnju jaslica. Rekonstrukcija vrtića je
počela u svibnju 2019.g. Radovi su još u tijeku. Završetak je predviđen kroz 2020.g,

Planirani ukupni prihodi i rashodi poslovanja dječjeg vrtića Sretno dijete za 2020.g.
iznose 5.195.032,38.

Prihodi su planirani na temelju učešća općine u cijeni vrtića i participacija roditelja.
Iz proračuna Općine se financiraju plaće radnika i vantroškovnički radovi (vezani za

rekonstrukciju vrtića), a od participacije roditelja se financiraju materijalni rashodi i rashodi
za usluge. Osnovna cijena usluge vrtića je 280,00 kn za jedno dijete, s tim da postoje određeni
popusti i to: 10 % manja cijena za drugo dijete, 50 %  manja cijena za djecu iz obitelji s
četvero  i  više  djece,  djecu  samohranih  roditelja  i  djecu  iz  socijalno  ugroženih  obitelji.
Trenutna cijena desetsatnog programa je 550,00 kn.  Pretpostavljena je i okvirna cijena usluge
boravka djeteta u novoizgrađenim jaslicama u iznosu od 550,00 kn.

Svi prihodi bit će iskorišteni za redovito i  normalno funkcioniranje vrtića, i njegovu
rekonstrukciju (izgradnja i opremanje jaslica).
Materijalni troškovi su najvećim dijelom troškovi hrane, materijali za čišćenje i higijenske
potrepštine, igračake i didaktički materijali.
Troškovi usluga su troškovi telefona, interneta, razni popravci, bojanje, sanitarno-higijenske
usluge  i sl.
Troškovi  za  djelatnike  su  bruto  plaće,  troškovi  prijevoza,  seminari,  božićnice,  regres,
jubilarne i sl.

U tablicama u nastavku –  Financijski  plan prihoda i primitaka, te Financijski plan
rashoda i izdataka - prikaz je procjene plana za  2020.g. kao i procjena prihoda i rashoda za
2021.  i 2022. godinu.
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