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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 2007. godine  

I. Obveznici, obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2007. g. 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, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave 10. travnja 2007. g., 
- za izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave  20. travnja 2007. g.

U nastavku daje se kratki pregled obveznika, obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja za
razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2007. g. 



*Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i
Hrvatski  zavod  za  zapošljavanje obuhvaćeni  su  u  cijelosti, sa  svim  svojim
rashodima/izdacima i  izvorima financiranja,  Državnim proračunom Republike Hrvatske za
2007. g. 
Kako  sva  njihova  plaćanja,  odnosno  odljevi,  ali  i  priljevi  idu  preko  jedinstvenog  računa
državne riznice, isti više neće trebati sastavljati Izvještaj o novčanim tijekovima.

Izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  financijskom  izvještavanju u  proračunskom
računovodstvu  iz  siječnja  2007.  g.  («Narodne  novine»,  br.  2/2007) ukinula  se
izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna obveza dostave tromjesečnih financijskih
izvještaja Ministarstvu financija,  tako da svoje financijske izvještaje dostavljaju isključivo
FINI.

II.  RKP broj za novoosnovane korisnike proračuna

FINA ne zaprima financijske izvještaja korisnika proračuna bez istaknutog RKP broja. 
Podaci iz  Registra korisnika proračuna za 2007. godinu objavljeni su u kolovozu 2006. g.
(«Narodne  novine»,  br.  90/2006)  što  znači  da  novoosnovani  korisnici  tim  popisom  nisu
obuhvaćeni. 

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.
travnja 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 (ne dostavljaju se FINI)

10.
travnja FINI

IZVAN
PRORAČUNSKI

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 (ne dostavljaju se FINI)

20.
travnja FINI



Takvi korisnici, odnosno njihovo nadležno ministarstvo/razdjel ili nadležna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, podnose FINI Obrazac RKP. 
FINA  u  dogovoru  s  Ministarstvom  financija  (koje  provjerava  udovoljava  li  korisnik
kriterijima  utvrđenim Pravilnikom o  utvrđivanju  korisnika  proračuna i  o  vođenju  registra
korisnika proračuna) dodjeljuje novoosnovanim korisnicima RKP broj. 
Novi RKP brojevi bit će objavljeni u Narodnim novinama u prvoj sljedećoj objavi podataka iz
Registra korisnika proračuna. 

III.  Evidencije  pomoći  izravnanja  iz  državnog  proračuna  kod  jedinica  lokalne  i
područne (regionalne) samouprave

Jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  prihode  od  pomoći  izravnanja
doznačene iz državnog proračuna sa brojčanim oznakama vrste prihoda: 
- 7480 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (županije) i 
- 7943 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (gradovi i općine) 
evidentiraju  u  okviru  skupine  računa 6118 Dio poreza  na  dohodak dobiven kroz  potpore
izravnanja  za  decentralizirane  funkcije  (a  ne  na  6331  Tekuće  pomoći  iz  proračuna/6332
Kapitalne pomoći iz proračuna).

S poštovanjem,

GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

Vesna Orlandini


