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BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 

ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU VELIKA LUDINA  

OD 1.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE 

 

DJELOKRUG I USTROJSTVO 

Knjižnicu i čitaonicu u Velikoj Ludini osnovala je 1981. godine tadašnja Općina Kutina 

i od prvog dana bila je u sastavu Narodnog učilišta Kutina sve do 2003. godine kada se 

osamostalila.  2001. godine je osnovan i Dječji odjel s multimedijom. Korisnici, veličina i 

raznolikost zbirki, programi za građane, jasno pokazuju da je Knjižnica u ovih četvrt stoljeća 

našla svoje mjesto te postala prepoznatljivim kulturnim i informacijskim središtem Velike 

Ludine i okolnih naselja.  

Djelokrug rada Ustanove je knjižničarska djelatnost, organizacija kulturnih 

manifestacija, te druge poslovne usluge. 

 Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi iz državnog proračuna, 

općinskog i županijskog proračuna, te prihodi članarina. 

Temeljem Zakona o Knjižnicama (Narodne Novine 17/19 i 98/19) i članka 4. Odluke o 

osnivanju Knjižnice i čitaonice Velika Ludina ( SN Općine Velika Ludina 1/009) 01.12.2000. 

privremeni ravnatelj donosi 1.Statut Knjižnice i čitaonice Velika Ludina. 

Temeljem članka  Zakona o knjižnicama (NN 17/19 i 98/19), Zakona o ustanovama 

(NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 4. Odluke o osnivanju knjižnice i čitaonice 



Velika Ludina (Službene novine Općine Velika Ludina 1/00), uz prethodnu suglasnost 

Općinskog Vijeća Općine Velika Ludina ravnatelj 19.03.2013. donosi novi Statut Knjižnice i 

čitaonice Velika Ludina. 

 Ravnatelj Knjižnice i čitaonice uz suglasnost Općinskog Vijeća Općine Velika Ludina 

u prosincu 2014. donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. 

Na koncu 2021. ustanova je imala jednog (1) zaposlenog. 

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu sastavljene 

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

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

Josipa Lažeta. 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 

 Prema proračunskom računovodstvu za ustanovu vodi poslovne knjige i sastavlja 

financijske izvještaje računovodstvo Općine Velika Ludina. Sastavljeni su sljedeći financijski 

izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (P-RAS), Izvještaj o 

obvezama. 

A) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 

izdacima 

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

prihodi poslovanja iznose 78.702,84 kn 

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

Konto 67- Prihodi iz nadležnog proračuna – smanjenje indeks promjene 72,00 – zbog 

smanjenja troškova a odmah i manje potrebe za financiranjem iz nadležnog proračuna. 

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

rashodi poslovanja  iznose 58.839,85 kn. 

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

KONTO – 31 – Rashodi za zaposlene – smanje indeks promjene 70,1 – zbog odlaska 

ravnateljice knjižnice na porodiljni dopust  

U ostalim stavkama su manja odstupanja ili ih nema. 



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

rashodi poslovanja od nefinancijske imovine iznose 13.169,47  kn. 

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

KONTO - 4241 Knjige – smanjenje indeks promjene 69,9 zbog manje nabave knjižne građe. 

                       B) Obveze 

30.06.2022.godine Ustanova ima nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 

7.927,04 kn  a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 7.567,84 te obveze za 

materijalne rashode u iznosu od 359,20 kn 

__________________________________________________________________________ 

Knjižnica i čitaonica Ludina nema u tijeku sudskih sporova i nije kreditno zadužena. 

 

U Velika Ludina  05.07.2022.godine 

Osoba za kontakt: Plaščar Hrvoje 

Kontakt broj: 044/658-112 

Zakonski predstavnik: Josipa Lažeta 

 

 

 

        Viši referent za financijske poslove  

Plaščar Hrvoje. 

 


