
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 

ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU VELIKA LUDINA 

 

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 članka 22. Zakona o Knjižnicama (Narodne Novine 105/97) 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 22. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), 

članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) 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 2017. ustanova je imala jednog (1) zaposlenog. 

 

 

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), Bilanca, Izvještaj 

o obvezama, Izvještaj o promjenama u vrijednosti obujmu imovine i obveza (P-VRIO). 



A) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 

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

iznose 207 446 kn. 

• Prihodi iz proračuna Općine Velika Ludina-osnivač                 183 545 kn 

• Kapitalne pomoći-Državni proračun                                           23 000  kn 

• Ostali nespomenuti prihodi                                                              900 kn   

• Prihodi od kamata                                                                                1 kn                                                                                                                             

Vrijednosno značajni prihodi odnose se na prihode iz Proračuna Općine Velika Ludina za 

financiranje redovite djelatnosti. 

 

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

iznose 224 454 kn. 

• Rashodi za zaposlene                                                               118 497 kn 

• Materijalni rashodi                                                                       60 690 kn 

• Financijski rashodi                                                                         1 739 kn 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   43 528 kn 

 

B) Bilanca 

Prema podacima iz Bilnce na dan 31. prosinca 2017. ukupna vrijednost nefinancijske 

imovine iskazana je u iznosu od 941 385 kn 

Koncem 2017. godine najznačajnije povećanje vrijednosti imovine u odnosu na početak 

godine odnosi  se na vrijednost knjiga i opreme. 

Koncem 2017. godine Ustanova ima nepodmirene obveze za rashode poslovanja u iznosu 

od 15 183 kn. 

Stanje žiro računa na 31.12.2017. je 5 200,53 kn. 

 

         voditelj financijske jedinice 

     Marta Kucelj, dipl. oec. 

 


