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BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 

ZA OPĆINU VELIKA LUDINA  

OD 1.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 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 13.540.360,39 kn. 

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

KONTO – 6111 – Porez i prirez povećanje indeks promjene 121,4 - zbog veće stope 

zaposlenosti na našem području te povećanja plaća  

KONTO – 6134 Porezi na imovinu – povećanje indeks promjene 2.421,5 – zbog veće kupnje 

i prodaje nekretnina na našem području te kupnje velike čestice za postavljanje solarne 

elektrane. 

KONTO – 6324 – Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – smanjenje indeks promjene 

12,0 – zbog manjeg broja realiziranih EU projekata  

KONTO – 642 – Prihodi od imovine – povećanje indeks promjene – 196,6– razlog povećanja 

su povećanje cijena energenata što je direktno  utjecalo na cijenu eksplantacija plina i nafte 

na našem području. 

KONTO- 652 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi  - smanjenje indeks promjene 

85,8 zbog manje uplate šumskog doprinosa. 

U ostalim stavkama su manja odstupanja ili ih nema. 

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

rashodi poslovanja  iznose 9.693.575,44 



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

KONTO – 31 Rashodi za zaposlene – povećanje indeks promjene – 112,4 zbog povećanja 

plaća te povećanja broja zaposlenih nakon dogradnje Dječjeg vrtića Ludina  

KONTO- 3223 Energija – povećanje indeks promjene – 340,40 zbog povećanja cijena na 

tržištu energenata  

KONTO – 3225 – Sitni inventar  - povećanje indeks promjene 249,6  zbog povećanje nabave 

igračaka nakon dogradnje Dječjeg Vrtića  

KONTO – 3234 Komunalne usluge – povećanje indeks promjene 126,6 zbog povećanje 

potreba za komunalnim uslugama poput sanacija deponija, održavanje zelenih površina i sl. 

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

73,4 zbog smanjenja naknada, ukidanja donačelnika te ne održavanja izbora. 

KONTO 34 – Financijski rashodi – smanjenje indeks promjene 49,6 – zbog smanjenja 

kamata nakon završetka rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg Vrtića Ludina  

KONTO 3811 – Tekuće donacije u novcu – povećanje  indeks promjene 160,2 zbog većih 

donacija i isplata udrugama.  

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

32,0 zbog manjih broja šteta od tuče i mraza. 

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

trgovačkim društvima u javnom sektoru – povećanje indeks promjene 3.478,8 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 687.115,83 kn. 

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

KONTO – 7111 – Zemljište  - povećanje indeks promjene 212,2 zbog veće prodaje 

poljoprivrednog zemljišta u državnom i općinskom vlasništvu. 

KONTO -7211 – Stambeni objekti – povećanje indeks promjene 182,7 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 2.560.209,01 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 – 412 – Nematerijalna imovina – povećanje indeks promjene 276,7 – zbog izrade 

projekta izgradnje športske dvorane. 

KONTO – 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – povećanje indeks – 

279,3 – zbog povećanje izgradnje i rekonstrukcije prometnica kao Ulica Bukovce, Obrtnička 

ulica, Cvjetna ulica te nabave dodatane opreme za video nadzor, te opreme potrebne za rad 

Vrtića. 

 

B) Bilanca  

 

Imovina u ukupnom 53.309.818,86 

KONTO 011 – Materijalna imovina prirodna bogadstva – indeks promjene 115,2 – zbog 

kupnje i nasljedstva zemljišta. 

Financijska imovina – 9.443.035,62  

KONTO – 111- Novac u banci –  povećanje indeks promjene  212,8 zbog veće količine 

novaca koja je ostala na računu na kraju 2022. godine  

Obveze – 1.540.081,63 

KONTO 232 – Obveze za materijalne rashode – smanjenje indeks promjene 23,8 – zbog 

smanjenja obveza te plaćanja dospjelih računa  

KONTO 25- Obveze za nabavu nefinancijske imovine – povećanje zbog pristiglog računa za 

projekt dvorane na zadnji dan poslovne godine. 

KONTO 26 – Obveze za kredite i zajmove – smanjenje indeks promjene 64,0 – zbog 

smanjene obveze za povrat poreza na dohodak izvršenog iz državnog proračuna te zbog 

zatvaranja kredita Dječjeg Vrtića Ludina  

Vlastiti izvori – 63.212.72,85  

KONTO – 9121 – Smanjenje zbog zatvaranja kredita Dječjeg Vrtića Ludina  



KONTO 92211 – Višak prihoda poslovanja – povećanje – zbog ostvarenog viška prihoda u 

odnosu na prethodnu godinu kada je ostvaren manjak prihoda. 

KONTO 99 Izvanbilanični zapis – smanjenje zbog otplate kredita Dječjeg Vrtića Ludina kojem 

je Općina Velika Ludina bila jamac.  

 

C) RAS-FUNKCIJSKI 

 

FUN. KLASFIKACIJA – 0113 – Povećanje indeks promjene – zbog povećanje potrebe za 

vanjskim poslovima poput vještačenja, geodetskih usluga i sl. 

FUK. KLASIFIKACIJA – 032 – Usluga protupožarne zaštite  - povećanje indeks promjene 

187,6 zbog većih izdataka za vatrogasna društva kao i kupnja vatrogasnog vozila za potrebe 

vatrogasnog društva Gornja Vlahinićka 

FUN. KLASIFIKACIJA – 0421 – Poljoprivreda – smanjenje indeks promjene 42,1 zbog 

smanjenje potrebe za isplatama pomoći poljoprivrednicima 

FUN. KLASIFIKACIJA – 0432 Nafta i plin, 0434 Ostala goriva , 0435 Električna energija – 

povećanje zbog cijena svih energenata. 

FUN. KLASFIKACIJA – 0451 – Cestovni promet – povećanje indeks promjene 430,7 zbog 

obnove i rekonstrukcije prometnica kao Ulica Bukovec, Obrtnička ulica, Cvjetna ulica  

FUN.KLASIFIKACIJA – 09 – Obrazovanje – indeks promjene povećanje 109,3 zbog 

povećanog ulaganja u sve vrste obrazovanja , kao stipendije , školarine , sufinanciranje 

učeničkih domova, nabava dopunskog materijala za Oš Ludina, te rad Dječjeg Vrtića Ludina  

FUN. KLASIFIKACIJA – 10 – Socijalna zaštita – smanjenje indeks promjene 63,63 – zbog 

smanjenje potrebe za socijalnom pomoći i drugim oblicima pomoći građanima. 

 

D) Obveze 

Općina Velika Ludina i njezini proračunski korisnici Dječji vrtić Ludina i Knjižnica i čitaonica 

Ludina  na dan 31.12.2022 imaju nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 

337.865,54 kn nedospjele obveze za financijsku imovinu iznosu od 1.139.966,09 ( 



prekoračenje te povrat poreza na dohodak )  te nedospjele obveze za nefinancijsku imovinu 

62.250 kn ( projekat športske dvorane )  

Obveze ukupno iznose : 1.540.081,63 

__________________________________________________________________________ 

Općina Velika Ludina i njezini proračunski korisnici  nisu kreditno zaduženi, već se Općina 

Velika Ludina povremeno koristi odobrenim prekoračenjem u iznosu od 1.000.000 kn . 

Općina Velika Ludina kao i njezini proračunski korisnici ne vodi nikakav sudski proces. 

 

U Velika Ludina 09.02.2023.godine 

Osoba za kontakt: Plaščar Hrvoje 

Kontakt broj: 044/658-112 

Zakonski predstavnik: Pavlović Dražen 

 

 

 

        Viši referent za financijske poslove  

Plaščar Hrvoje. 

 


