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Zagreb, 29. lipnja 2007. g.  
 
 
                                    SREDIŠNJEM PRORAČUNU, 

JEDINICAMA LOKALNE I 
PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE I KORISNICIMA 
PRORAČUNA 

- svima- 
 
Predmet: Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna i 
korisnika proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine  
  
 
I. Obveza i rokovi predaje polugodišnjih financijskih izvještaja 

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine 
jesu: 
- 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. srpnja 2007. godine,  
- za izvanproračunske korisnike državnog proračuna  20. srpnja 2007. godine. 
 
Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja: 
- za razdjele državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 20. 

srpnja 2007. godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Pregled financijskih izvještaja po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2007. godine 
 

Obveznik Financijski izvještaji Rok predaje Predaja 
razdjeli i ostali 
proračunski 
korisnici državnog 
proračuna  

Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima i Bilješke 

do  10. srpnja  nadležnom razdjelu 
 područnom uredu FINA-e 

(samo PR-RAS)  
 

razdjel Konsolidirane izvještaje:  
Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima i Bilješke 

do  20. srpnja  područnom uredu FINA-e 
(samo PR-RAS) 

 
 

jedinice lokalne i 
područne 
(regionalne) 
samouprave  

Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima,  Izvještaj o 
novčanim tijekovima,  Izvještaj o 
obvezama i Bilješke 

do 10. srpnja  područnom uredu FINA-e 
(PR-RAS, NT, OBVEZE)

 

jedinice lokalne i 
područne 
(regionalne) 
samouprave  

Konsolidirane izvještaje: 
Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima, Izvještaj o 
obvezama i Bilješke 
 

do  20. srpnja  područnom uredu FINA-e 
(PR-RAS, OBVEZE) 

 

proračunski 
korisnici jedinica 
lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave 

Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima,  Izvještaj o 
obvezama i Bilješke 
 

do 10. srpnja  jedinici lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave čiji su 
proračunski korisnici 

 područnom uredu FINA-e 
(samo PR-RAS)  

 
izvanproračunski 
korisnici državnog 
proračuna* 

Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima, Izvještaj o 
novčanim tijekovima, Izvještaj o 
obvezama i Bilješke 

do  20. srpnja  područnom uredu FINA-e 
(PR-RAS, NT, OBVEZE)

izvanproračunski 
korisnici jedinica 
lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave  

Izvještaja o prihodima i 
rashodima, primicima i 
izdacima, Izvještaj o obvezama 
i Bilješke 
 

do  20. srpnja  jedinici lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave čiji su 
proračunski korisnici 

 područnom uredu FINA-e 
(samo PR-RAS) 

 
*Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i 
Hrvatski zavod za zapošljavanje ne sastavljaju Izvještaj o novčanim tijekovima kao dio seta 
polugodišnjih financijskih izvještaja. 
 
Mjesni odbori i ostali oblici mjesne samouprave, te vijeća nacionalnih manjina 
financijske izvještaje ne dostavljaju FINI, već isključivo nadležnoj jedinici lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za potrebe konsolidacije i kontrole. 
 
 
 
 



Proračunski korisnici koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju:  
Osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne, centri za socijalnu skrb, učenički 
domovi, javne vatrogasne postrojbe financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. 
lipnja 2007. godine dostavljaju: 
- nadležnoj JLP(R)S: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o 

obvezama i Bilješke; 
- FINA-i: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.  
- nadležnim ministarstvima: ne predaju se izvještaji sastavljeni za razdoblja u toku 

godine  
 
Ustanove u zdravstvu (decentralizirane) financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. 
lipnja 2007. godine dostavljaju: 
- HZZO-u: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama i 

Bilješke; 
- nadležnoj JLP(R)S: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o 

obvezama i Bilješke; 
- FINA-i: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.  
 
III. Uputa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uz financiranje 
javnih vatrogasnih postrojbi iz sredstava decentralizacije 
 
Ostvarena sredstva iz dodatnog udjela u porezu na dohodak osnivači i suosnivači javnih 
vatrogasnih postrojbi evidentiraju na osnovnim računima u okviru podskupine 611 Porez i 
prirez na dohodak (ali ne i na osnovnom računu 61181 Dio poreza na dohodak dobiven 
kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije).  
Lokalne jedinice, suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi, u Izvještajima o prihodima i 
rashodima, primicima i izdacima iskazuju, uz dodatni udio u porezu na dohodak na AOP 
oznakama prihoda od poreza na dohodak, i dane pomoći na AOP 187 (3631 Tekuće pomoći 
unutar opće države) za prijenose sredstava lokalnoj jedinici čiji je javna vatrogasna postrojba 
proračunski korisnik.  
Jedinica lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti javna vatrogasna postrojba po primitku 
sredstava od drugih jedinica lokalne samouprave, suosnivača javne vatrogasne postrojbe, 
evidentira prihode od tekućih pomoći iz gradskog (osnovni račun 63313) ili općinskog 
proračuna (osnovni račun 63314) i doznačuje ih vatrogasnoj postrojbi evidentirajući rashode 
u skupini računa 31 Rashodi za zaposlene, skupini računa 32 Materijalne rashode ili skupini 
računa 34 Financijske rashode.  
 
Ako se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osigura potrebna visina sredstava za 
financiranje minimalnih financijskih standarda, razliku do ukupno bilanciranih sredstava 
utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje 
redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini lokalne jedinice ostvaruju iz 
dodatnih sredstva izravnanja. 
Lokalne jedinice koje ostvaruju dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju 
vatrogastva evidentiraju ih na osnovnom računu 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz 
potpore izravnanja za decentralizirane funkcije.  
 

Dodatna sredstva izravnanja doznačuju se, sukladno Odluci o minimalnim financijskim 
standardima, jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom, odnosno jedinici u 
čijoj se nadležnosti nalazi javna vatrogasna postrojba. Iako nadležna lokalna jedinica prima i 



sredstva izravnanja drugih jedinica lokalne samouprave, suosnivača, na osnovnom računu 
61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 
evidentira samo svoj dio prihoda, a za preostali iznos iskazuje obvezu prema lokalnim 
jedinicama, suosnivačima, na osnovnom računu 23954 Ostale nespomenute obveze. Ta 
sredstva ne doznačuju se lokalnim jedinicama, suosnivačima, jer one ne mogu direktno 
financirati vatrogasnu postrojbu, stoga na temelju obavijesti lokalne jedinice koja je zaprimila 
dodatna sredstva izravnanja za sve jedinice, lokalne jedinice suosnivači evidentiraju svoj dio 
prihoda na osnovnom računu 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja 
za decentralizirane funkcije.  
 

S poštovanjem, 

      GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA 

 

          Vesna Orlandini 
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