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BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Prirodne vrijednosti su dijelovi prirode koji zavređuju posebnu zaštitu radi očuvanja biološke i
krajobrazne raznolikosti, radi svoje osjetljivosti, radi znanstvenog, kulturološkog, estetskog,
obrazovnog, gospodarskog ili drugog javnog interesa. Temeljni dokument zaštite prirode u
Republici Hrvatskoj je Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne
raznolikosti (NN143/08). Zaštita prirode se provodi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske
po Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05), i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti
prirode (NN 139/08). Zakonodavni okvir uključuje i zaštićene prirodne vrijednosti (područja i
vrste)
i
one
prirodne
vrijednosti koje se gospodarski koriste (u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, lovstvu,
graditeljstvu,
prometu,
energetici
itd.).
Zaštita prirode je postala integralna djelatnost kojom se korištenje prirodnih dobara
usklađuje sa održivim razvojem.
Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićene prirodne vrijednosti su prirodne vrijednosti
proglašene zaštićenima i upisane u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti, a odnose se na
zaštićene kategorije:
Sukladno navedenom zakonu, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Virovitičko-podravske županije je obvezna provoditi aktivnosti zaštite,
održavanja, očuvanja, promocije i nadzora nad zaštićenim područjima Virovitičko-podravske
županije.
Glavne stručne aktivnosti Javne ustanove su sređivanje i izrada potrebne dokumentacije (
projekata zaštite i projekata obnove , pravilnika o unutarnjem redu za pojedina zaštićena
područja) i pokretanje postupaka obnove godinama zapuštenih prirodnih vrijednosti
Virovitičko-podravske županije, kao i uključivanje u turističke i edukativne sadržaje.

Od 2006. godine Javna ustanova je izradila 10-ak projekata zaštite i obnove prirodnih
vrijednosti Virovitičko-podravske županije kao i 4 pravilnika o unutarnjem redu sa mjerama
zaštite.

Zakonski okvir:
-

-

Zakon o proračunu (15/15)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (26/10,120/13)
Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i
proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne samoupave te o
načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika(128/09, 142/14)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (115/15. 87/16)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN 3/15, 93/15,
135/15)

Bilješke uz Obrazac PR-RAS za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2019.godine

Bilješka broj 1 - vezana uz AOP 001:
Prihodi poslovanja od 01.01.-31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 5.509.898,00 kuna što je za
1.536.524,00 kuna više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Bilješka broj 2 – vezana uz AOP 045:
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su od 01.01.-31.12.2019.
godine u iznosu od 3.543.362,00 kuna
Bilješka broj 3 – vezana uz AOP 049:
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su tijekom 01.01.31.12.2019. godine u iznosu od 707.484,00.
Bilješka broj 4 – vezana uz AOP 066:
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su tijekom 01.01.-31.12.2019 godine u iznosu od
2.631.342,00 kuna.
Bilješka broj 5 – vezana uz AOP 132:
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.31.12.2019.godine iznose 1.935.249,00 kuna.
Bilješka broj 6 – vezana uz AOP 160:
Materijalni rashodi tijekom razdoblja od 01.01.-31.12.2019 godine iznose 1.613.043,00 kuna.

Bilješka broj 7– vezana uz AOP 193:
Financijski rashodi za razdoblje od 01.01.-31.12.2019.godine iznose 8233,00 kuna.
Bilješka broj 8 – vezana uz AOP 221:
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 68.633,00 kuna.
Bilješka broj 9 – vezano uz AOP 341:
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su tijekom 01.01.-31.12.2019. godine u iznosu od
3.955.880,00 kuna.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Ovaj Izvještaj sastavlja se za potrebe izvještavanja prema makroekonomskim statističkim
sustavima. Statistika državnih financija statistički je sustav koji razvija Međunarodni
monetarni fond, a oblikovan je s ciljem da bude kvalitetna informacijska podrška
ekonomskim analizama opće države odnosno javnog sektora u cjelini.
U Izvještaj se funkcijski klasificiraju rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske
imovine.
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
Funkcijska klasifikacija
05 Zaštita okoliša
Ukupno:

Izvršeno
2018.g.
2.441.200,00
2.441.200,00

Izvršeno
2019.g.
6.769.102,00
6.769.102,00

Bilješke uz Bilancu na dan 31. prosinca 2019 godine
Bilješka broj 1 – vezana uz AOP 001 i AOP 162:
Vrijednost imovine na dan 31.12.2019. godine (AOP 001), ali i obveza i vlastitih izvora (AOP
162) iznosi 3.755.427,00 kuna.
Bilješka broj 2 – vezana uz AOP 002:
Nefinancijska imovina u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.godine iznosi
3.195.114,00 kuna.
Bilješka broj 3 – vezana uz AOP 003:
Vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 7.506,00 kune.

Bilješka broj 4 – vezana uz AOP 007:
Vrijednost proizvedene dugotrajne imovine 31. prosinca 2019.godine iznosi. 2.496.379,00
kuna.
Bilješka broj 5 – vezana uz AOP 063:
Vrijednost financijske imovine tijekom 2019. godine je smanjena i iznosi 560.313 kuna.
Bilješka broj 6 – vezano uz AOP 163:
Obveze na kraju 2019. godine iznose 225.137,00 kuna. Obveze su detaljno razrađene kroz
Obrazac: Obveze.

Bilješke uz Obrazac: OBVEZE za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2019.godine

Biješka broj 1 – vezano uz AOP 001:
Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2019.) iznosilo je 3.137.251,00 kuna.
Bilješka broj 2 – vezano uz AOP 002:
Povećanje obveza u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2019. godine iznosilo je
6.117.729,00 kune.
Bilješka broj 3 – vezano uz AOP 019:
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 6.704.053,00 kune.
Bilješka broj 4 – vezano uz AOP 036:
Stanje obveza na dan 31. prosinca 2019.godine iznosi 2.550.927 kuna.

Nedospjele obveze iznose 414.676 kuna:
87.856,00 kuna
18.795,00 kuna

Obveze za rashode poslovanja
Obveze za nabavu nefinancijske imovine

U Virovitici, 30. siječnja 2020. godine
Zakonski predstavnik
Tatjana Arnold-Sabo, dipl.ing.

