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DRŽAVNA RIZNICA 
Klasa: 400-06/06-01/30 
Ur.broj: 513-05-02/06-2  
Zagreb, 03. travnja 2006. godine 
 
                                  SREDIŠNJEM PRORAČUNU, 

JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE I 

KORISNICIMA PRORAČUNA 
- svima- 

 
 
Predmet: Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna 
      za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2006. godine   
  
 
I. Obveznici, obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja 

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2006. godine jesu: 
- Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika proračuna na Obrascu: S-PR-RAS, 
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS, 
- Izvještaj o novčanim tijekovima na Obrascu: NT, 
- Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE, 
- Bilješke. 
 
Rokovi za predaju financijskih izvještaja jesu: 
- za proračune i proračunske korisnike državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave 10. travnja 2006. godine,  
- za izvanproračunske korisnike državnog proračuna (HZZO, HZMO, HZZ, Hrvatske vode, Hrvatske 

autoceste, Hrvatske ceste, Hrvatski fond za privatizaciju i Državna agencija za osiguranje štednih 
uloga i sanaciju banaka, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) i izvanproračunske 
korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (županijske uprave za ceste) 20. 
travnja 2006. godine. 

 
U nastavku daje se kratki pregled obveznika, obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. ožujka 2006. godine.  
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Za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2006. godine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
nadležna ministarstva nemaju obvezu konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika iz svoje 
nadležnosti.  
 
2. Dopune Izvještaja o obvezama na Obrascu: OBVEZE 
 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunski korisnici državnog proračuna će 
kod sastavljanja i predaje Izvještaja o obvezama za prvo tromjesečje 2006. koristiti novi Obrazac: 
OBVEZE. Sadržaj Izvještaja o obvezama je promijenjen, odnosno nadopunjen u dijelu iskazivanja 
nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 100- 108).   
 
Novi Obrazac: OBVEZE u elektronskom obliku objavljen je na Internet stranicama Ministarstva financija 
(www.mfin.hr →Državna riznica→ Državno računovodstvo) i FINA-e. 
 
Kako će izmijenjeni Obrazac: OBVEZE osigurati Ministarstvu financija sve podatke nužne za potrebe 
međunarodnog izvještavanja, više se od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - nositelja 
decentraliziranih funkcija neće tražiti popunjavanje dodatne tablice s podacima o stanju zaduženosti. 
 
 
S poštovanjem, 
 

GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA 
 
 
 

Vesna Orlandini 
 
 
 

OBVEZNIK FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ROK PREDAJA 
PRORAČUNSKI 

KORISNICI 
DRŽAVNOG 

PRORAČUNA  

Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika 
proračuna (Obrazac: S-PR-RAS) 

10. travnja  FINI 

PRORAČUNSKI 
KORISNICI 
JEDINICA 

LOKALNE I 
PODRUČNE 

(REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE 

Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika 
proračuna (Obrazac: S-PR-RAS) 

10. travnja  FINI 

ŽUPANIJSKE 
UPRAVE ZA 

CESTE 

Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika 
(Obrazac: S-PR-RAS) 

20. travanja FINI 

JEDINICE 
LOKALNE I 
PODRUČNE 

(REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE 

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima (Obrazac: PR-RAS)  
Izvještaj o novčanim tijekovima (Obrazac: NT),  
Izvještaji o obvezama (Obrazac: OBVEZE) i  
Bilješke 

10. travnja  FINI 
 

IZVANPRORAČUN
SKI KORISNICI 

DRŽAVNOG 
PRORAČUNA 

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima (Obrazac: PR-RAS);  
Izvještaj o novčanim tijekovima (Obrazac: NT),  
Izvještaji o obvezama (Obrazac: OBVEZE) i  
Bilješke 

20. travnja  FINI 
Ministarstvu financija 


