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BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 

ZA OPĆINU VELIKA LUDINA  

OD 1.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2022. GODINE 

 

DJELOKRUG I USTROJSTVO 

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Utvrđena 

je Općina kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Sisačko-moslavačke županije. Općina 

obuhvaća 12 naselja s ukupno 2 625 stanovnika (prema popisu 2011). 

 Prema odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  u svojem 

samoupravnom djelokrugu  obavlja poslove  koje se odnose na uređenje naselja i stanovanja, 

prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, 

primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 

zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, 

promet na svom području, te druge poslove u skladu s posebnim zakonima. 

 Općina Velika ludina ima dva (2) proračunska korisnika-Dječji Vrtić Ludina i Knjižnicu i 

čitaonicu Ludina.  

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu sastavljene 

su ove Bilješke radi usporedbe i obrazloženja razlika u odnosu na prethodno razdoblje. 

Bilješke kao i financijske izvještaje sastavio je Plaščar Hrvoje a zakonski predstavnik je 

Dražen Pavlović 



KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJI 

 

Konsolidacija financijskih izvještaja Općine Velika Ludina obuhvaća Općinu Velika 

Ludina i njezine proračunske korisnike Dječji Vrtić Velika Ludina te Knjižnicu i čitaonicu Velika 

Ludina 

 

A) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 

izdacima 

1. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, prihodi 

poslovanja iznose 5.700.300,28 kn. 

Veća odstupanja u odnosu na prošlu 2021. godinu nalaze se na: 

KONTO – 6111 – Porez i prirez povećanje indeks promjene 115,3 - zbog veće stope 

zaposlenosti na našem području.  

KONTO – 6134 Porezi na imovinu – povećanje indeks promjene 544,9 – zbog veće kupnje i 

prodaje nekretnina na našem području. 

KONTO – 6324 – Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU- povećanje indeks promjene 47,4 

zbog isplate sredstva iz EU fondova za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg Vrtića.  

KONTO – 642 – Prihodi od imovine – povećanje indeks promjene – 261,1 – razlog 

povećanja su povećanje eksplatacija na našem području te zbog većeg prihoda od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta nakon natječaja. 

U ostalim stavkama su manja odstupanja ili ih nema. 

2. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, 

rashodi poslovanja  iznose 3.845.287,19 kn. 

Veća odstupanja u odnosu na prošlu 2021. godinu nalaze se na: 

KONTO – 31 Rashodi za zaposlene – povećanje indeks promjene – 112,9 zbog povećanja 

plaća, te povratka djelatnika sa rodiljinih dopusta. 

KONTO- 3223 Energija – povećanje indeks promjene – 309,5 zbog povećanja cijena na 

tržištu energenata  

KONTO – 3234 Komunalne usluge – smanjenje indeks promjene 56,3 zbog smanjene 

potreba za komunalnim uslugama poput sanacija deponija , usluge zimske službe. 



 

KONTO – 3225 Sitni inventar – povećanje indeks promjene 300,2 zbog nabave igračaka i 

ostalog potrebnog sitnog inventara za potrebe Vrtića  

KONTO - 3237- Intelektualne usluge – smanjenje indeks promjene 61,9 zbog smanjenje 

potrebe za intelektualnim uslugama. 

KONTO 3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – smanjenje indeks promjene 

9,1 zbog smanjenja naknada, ukidanja donačelnika te ne održavanja izbora. 

KONTO 3672 – Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje 

rashoda poslovanja – smanjenje indeks promjene 48,7- zbog smanjene potrebe za 

financiranjem Dječjeg Vrtića nakon završetka projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg 

Vrtića  

KONTO 34 – Financijski rashodi – smanjenje indeks promjene 26,2 zbog smanjenja kamata 

nakon djelomičnog zatvaranja kredita za Dječji Vrtić Ludina. 

KONTO 3811 – Tekuće donacije u novcu – povećanje  indeks promjene 290,9 zbog toga što 

je do isplate tekućih donacije u prošloj godini većinom isplaćivano u drugoj polovici godine. 

KONTO 3831 – Naknada šeta pravnim i fizičkim osobama – smanjenje indeks promjene  7,4 

zbog manjih broja šteta od tuče i mraza. 

KONTO – 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru – povećanje zbog pomoći trgovačkom društvu 

Ludina d.o.o. za kupnju traktora i priključne mehanizacije. 

U ostalim stavkama su manja odstupanja ili ih nema. 

3. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, ukupni 

prihoda poslovanja od nefinancijske imovine iznose 510.635,79 kn. 

Veća odstupanja u odnosu na prošlu 2021. godinu nalaze se na: 

KONTO – 7111 – Zemljište  - povećanje indeks promjene 895,1 zbog veće prodaje 

poljoprivrednog zemljišta u državnom i općinskom vlasništvu. 

KONTO -7211 – Stambeni objekti – povećanje indeks promjene 231,6 zbog veće prodaje 

stambenog prostora u vlasništvu općine.  

4. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, ukupni 

rashodi poslovanja od nefinancijske imovine iznose 418.303,96 kn. 



Veća odstupanja u odnosu na prošlu 2021. godinu nalaze se na: 

KONTO – 4111 – Zemljište – povećanje zbog kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju 

sportske dvorane. 

KONTO – 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – smanjenje indeks – 40,9 

– zbog smanjenje aktivnosti nabave dugotrajne imovine te smanjenog ulaganja u poslovne 

objekte. 

KONTO – 4277- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – povećanje indeks promjene 

1.444,6 zbog nabave opreme potrebe za Dječji Vrtić.  

__________________________________________________________________________ 

                       B) Obveze 

Do 30.06.2022 godine obveze iznose – 1.600.507,54 kn a odnose se na nedospjele obveze 

za financijsku imovinu u iznosu od 1.237.450,60 kn ( minus po žiro računu , te kredita za 

rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg Vrtića Ludina), obveze za nefinancijsku imovinu od 1.335 

kn, rashode poslovanja u iznosu od 361.721,94 ( plaće za Općinu , knjižnicu i Dječji Vrtić )   

__________________________________________________________________________ 

Općina Velika Ludina nije kreditno zadužena, već se koristi odobrenim prekoračenjem u 

iznosu od 1.000.000 kn, Dječji Vrtić Ludina otplaćuje kredit za rekonstrukciju i dogradnju te je 

za otplatu ostalo 237.450,60 kn. 

Općina Velika Ludina, Dječji Vrtić Ludina te Knjižnica i čitaonica Ludina ne vode nikakav 

sudski proces. 

U Velika Ludina 11.07. 2022.godine 

Osoba za kontakt: Plaščar Hrvoje 

Kontakt broj: 044/658-112 

Zakonski predstavnik: Pavlović Dražen 

 

 

 

        Viši referent za financijske poslove  

Plaščar Hrvoje. 



 


