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Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje prema čl.7. Pravilnika o financijskom izvještavanju sastavni 

su dio financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika. 

Općina Ferdinandovac kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obveznik je predavanja  

financijskih izvještaja i to obrazaca: 

-Bilanca – obrazac BIL 

-Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PR-RAS 

-Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS-funkcijski 

-Izvještaj o obvezama – obrazac OBVEZE 

-Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine - obrazac P-VRIO 

 

Financijski izvještaji sastavljeni su prema naputku tj. Okružnici o predaji financijskih izvještaja jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2022. godine upućen 

od strane Ministarstva financija. 

 

 

 

Bilješke uz pojedine pozicije Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – 

obrazac PR-RAS 
 

Prihodi poslovanja veći su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine za 4% u ovom izvještajnom 

razdoblju iznose 12.272.317,71 kuna. 

 

Najznačajnije promjene u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje odnose se na: 

Povećanje prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na korištenje javnih površina i 

promet nekretnina, potrošnju, kapitalne pomoći za sanaciju odlagališta otpada, pomoći iz DP za malu školu, 

prihode od zakupa imovine odnosno male dvorane društvenog doma, te najznačajnijeg povećanja naknade 

za eksploataciju mineralnih sirovina i šumskog doprinosa. 



Smanjenje se odnosi na povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, te pomoći iz proračuna i od 

izvanproračunskih korisnika jer nije bilo zapošljavanja osoba na javnim radovima. Kapitalne pomoći su 

manje za sanaciju odlagališta otpada Orl koje je početkom godine sanirano stoga su i manji priljevi sredstava   

temeljem prijenosa EU sredstava, ostali prihodi su također manji i u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju 

su se odnosili na naplatu zadužnice. Manja je naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te 

također nije bilo kapitalnih donacija kao u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju.  

 

Rashodi poslovanja veći su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine za 12,5% u ovom 

izvještajnom razdoblju iznose 6.296.129,61 kuna. 

 

Najznačajnije promjene u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje odnose se na: 

Povećanje rashoda za zaposlene jer je povećana osnovica za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela sa 3.200,00 kuna na 3.500,00 kuna, kao i koeficijent za obračun plaće 

općinskog načelnika sa 2.80 na 3.05. i osnovica za obračun plaće u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac 

sa 3.250,00 na 3.600,00 kuna. Veći je i broja zaposlenih radi zapošljavanja kuhara za zamjenu dugotrajnog 

bolovanja, i novog zaposlenja službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu koji je zamjena za službenika 

koji odlazi u mirovinu. Naknade za prijevoz su veće jer je dio novozaposlenih u dječjem vrtiću iz okolnih 

mjesta, također je isplaćena naknada za bolovanje duže od 90 dana, i otpremnina. Veći su rashodi za stručno 

obrazovanje radi edukacija na temu uvođenja eura kao službene valute u RH, te usavršavanja za voditelja 

Eu projekata. Rashodi za materijal i sirovine, energiju, sitni inventar, službenu radnu odjeću su povećani 

radi porasta cijena i veće nabave roba i materijala. Usluge su također povećane, a najznačajnije promjene se 

odnose na usluge tekućeg održanja radi obnove nadstrešnice na Dravi, servisa komunalne opreme, te 

bitumenizacije NC-8 Stari drum-Lukin mekiš, izrada propusta na kanalu Pačica, izrade ograde na igralištu 

u Brodiću. Povećanje je usluga promidžbe i informiranja radi završne konferencije projekta sanacije 

odlagališta otpada Orl, zakupnine i najamnine su veće radi najma opreme potrebne za održavanja Dana 

Općine i manifestacije Pozdrav ljetu. Računalne usluge su veće radi nove aplikacije isplate iz proračuna, 

reprezentacija je povećana radi obilježavanje Dana Općine, pristojbe i naknade su povećane radi naplate 

naknade za korištenje odlagališta otpada na području Općine Koprivnički Ivanec. Veterinarske usluge su 

veće radi plaćanja skrbi pasa koji se nalaze u skloništu za napuštene životinje. Povećanje ostalih 

nespomenutih financijskih rashoda se odnosi na naplatu dugovanja naslijeđene imovine pokojnog 

mještanina. Financijski rashodi su veći radi naplate kamate za primljeni zajam. Tekuće pomoći 

izvanproračunskim korisnicima su veće radi sufinanciranja asfaltiranja.  

Naknade građanima i kućanstvima su veće radi radi većeg broja zahtjeva za kupnju i rekonstrukciju 

obiteljske kuće. Tekuće donacije u novcu se odnose na isplate financijskih sredstva prema sklopljenim 

ugovorima sa sportskim, kulturnim i ostalim udrugama koje su sa područja Općine Ferdinandovac.  

  

Smanjenje se odnosi na nabavu uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, usluge telefona, pošte i 

prijevoza, intelektualne usluge su manje jer više nema stručnog i projektantskog nadzora na sanaciji 

odlagališta otpada Orl, naknade za rad povjerenstava su manje (u prošlogodišnjem razdoblju su isplaćene 

radi održavanja izbora za Općinskog načelnika i župana). Usluge platnog prometa su znatno manje, također 

i subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje junica i krmača radi manjeg broja podnesenih 

zahtjeva, naknade građanima i kućanstvima su manje radi novog načina knjiženja koje se odnosi na tekuće 

pomoći klubu Mariška, i tekućih donacija u naravi.  

 

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.976.188,10 kuna 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine 

za 93,8%, u ovom izvještajnom razdoblju iznose 1.327,90 kuna. 

 

Odnosi se na preostalu otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine 

za 43,5%,  u ovom izvještajnom razdoblju iznose 4.393.528,14 kuna. 

 

Najznačajnije promjene u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje odnose se na: 

Povećanje rashoda za sanaciju mosta Trepče, asfaltiranja cesta, izgradnju ostalih prometnih objekata (staze 

u parku i na mjesnom groblju), nabave računalne opreme i namještaja, klime, hladnjaka, prijevoznih 

sredstava (traktor). Ulaganje u računalne programe se odnosi na aplikaciju isplate iz proračuna kojom se 



prikazuju dnevne isplate proračunskih sredstava, te novog programskog rješenje grobne naknade, projektna 

dokumentacija se odnosi na sanaciju crkve Sv. Ferdinanda, i idejnog rješenja izgradnje pristaništa za čamce 

na Dravi.  

Smanjenje se odnosi na nabavu opreme za zaštitu te dodatna ulaganja koja se odnose na izradu fasade 

društvenog doma Pavlanci i obnove igrališta dječjeg vrtića Košutica.  

 

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.392.200,24 kuna  

 

Ukupni prihodi i primici iznose 12.273.645,61 kunu, a ukupni rashodi i izdaci 10.689.657,75 kuna  

 

Preneseni je višak prihoda i primitaka u iznosu 577.800,16 kuna 

 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.161.788,02 kuna 

 

 

Bilješke uz pojedine pozicije Izvještaj o obvezama – obrazac OBVEZE 

 
Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je 484.065,30 kuna. 

 

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 10.480.459,56 kuna i odnosi se na obveze za zaposlene, 

materijalne rashode, financijske, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, ostale tekuće obveze, te 

obveze za nabavu nefinancijske imovine i tuzemne kredite i zajmove. 

 

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 10.242.943,14 kuna i odnose se na obveze za zaposlene, 

materijalne rashode, financijske, subvencije, obveze za naknade građanima i kućanstvima, ostale tekuće 

obveze, obveze za nefinancijsku imovinu i tuzemne kredite i zajmove.   

 

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 721.581,72 kuna i odnosi se na nedospjele obveze za 

rashode poslovanja u iznosu od 441.144,21 kunu i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 

280.437,51 kuna.   

 

Općina Ferdinandovac i dječji vrtić Košutica Ferdinandovac redovito podmiruju svoje obveze prema 

dobavljačima u zadanom roku. 

 

Bilješke uz pojedine pozicije Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i 

obveza – obrazac P-VRIO  

 
Promjene u obujmu imovine se odnose na otpis potraživanja zbog zastare te stečaja dužnika u iznosu  

47.586,68 kuna, te otpis obaveza za rashode poslovanja u iznosu 11,48 kuna.  

 

Bilješke uz pojedine pozicije Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – obrazac 

RAS-funkcijski 
 

 

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji su tokom godine izvršeni u iznosu 10.689.657,75 kuna, kako slijedi: 

 

0111-Izvršna i zakonodavna tijela su veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje prošle godine radi 

povećanja plaća općinskog načelnika, službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela te zaposlenih 

u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac, većih troškova naknada članovima Općinskog vijeća radi više 

održanih sjednica. 

01311- Opće usluge vezane uz službenike su manje radi manjih rashoda za usluge u odnosu na prethodno 

izvještajno razdoblje prošle godine 

0473- Turizam došlo je do smanjenja jer je podneseno manje zahtjeva za subvencije u turizmu u odnosu na 

prethodno izvještajno razdoblje prošle godine. 

051-Gospodarenje otpadom je manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje prošle godine radi 

završetka radova na sanaciji odlagališta otpada Orl. 

056- Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani su veći u odnosu na prethodno izvještajno 

razdoblje radi većeg broja zbrinjavanja zelenih otoka i plaćanja naknade za korištenje odlagališta. 



06- Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice su veće u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje radi 

većeg obujma radova koji se odnose na izgradnju rekreacijskih sportskih objekata, rekonstrukciju 

prometnica, parkirališta, izgradnja staza na mjesnom groblju i parku.  

08- Rekreacija, kultura i religija su veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje radi većih troškova 

turističke infrastrukture. 

09- Obrazovanje je veće u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje radi većih prijenosa sredstava 

proračunskom korisniku dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac. 

10-Socijalna zaštita je veća u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje radi većeg broja podnesenih 

zahtjeva za kupnju i rekonstrukciju obiteljske kuće. 

 

 

Bilješke uz pojedine pozicije Bilance - obrazac BIL 
 

 

B001 - došlo je do povećanja imovine za 15,6%  koje se odnosi na dodatna ulaganja u poslovne objekte 

(fasada i stolarija), naknadni upis neevidentiranog zemljišta, uređenje parka na Trgu slobode, proširenje 

parkirališta, izgradnju dječjeg igrališta i fitnes igrališta te dječjeg igrališta u dječjem vrtiću Košutica 

Ferdinandovac, nabave prijevoznog sredstva (traktor), uređaja i strojeva komunalne namjene, te nabave 

novih računalnih programa i opreme.  

1 - financijska imovina je također veća za 102,3%  u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje radi 

stanja na žiro računu. 

Potraživanja su manja u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje radi veće naplate i pokrenutih postupaka 

prisilne naplate dugovanja za komunalnu i grobnu naknadu, te otpisa zastarjelih potraživanja. 

B003 - obveze i vlastiti izvori su veći za 15,6% u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje radi većih 

nedospjelih nepodmirenih obaveza za zaposlene, ostale tekuće obaveze, te obaveze za nabavu nefinancijske 

imovine.  

996 izvanbilančni zapisi odnose se na primljene i dane instrumente osiguranja plaćanja.  

 

 Obvezne bilješke uz obrazac BILANCA  

  
Temeljem članka 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju, uz bilješke obrasca BIL, obvezno je u 

tabličnom obliku iskazati: 

 

-Tablica 1. Popis ugovorenih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili 

imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i podnosimo ih kao samostalni dokument uz ove bilješke. 

 

-Tablica 2. Popis sudskih sporova u tijeku -tablica je bez unosa podataka jer nema pokrenutih sudskih 

sporova.  
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