
 
                 
 
 
 
Klasa: 400-06/04-01/126 
UrBroj: 513-05-02/04-3 
Zagreb, 28. lipnja 2004. 
 
                                    SREDIŠNJEM PRORAČUNU, 

JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE I 
PRORAČUNSKIM KORISNICIMA 

- svima- 
 
 
Predmet: Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1.  
                  siječnja do 30. lipnja 2004.- upute o izradi i predočavanju i 

Pravilnik o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika       
proračuna – upute o popunjavanju i predaji Obrasca Registar korisnika        
proračuna (Obrazac RKP) 

 
 
1. Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 30. 
lipnja 2004. 
 
1.1.Obrasci financijskih izvještaja 
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2004. 
godine sastoje se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS), 
Izvještaja o novčanim tijekovima (Obrazac: NT), Izvještaja o obvezama (Obrazac: OBVEZE), Izvještaja 
o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima (Obrazac: OBR-VP) i Bilješki. 
  
1.2. Rokovi predočavanja 
Rokovi predočavanja financijskih izvještaja su sljedeći:  

- proračunski korisnici financijske izvještaje predaju do  12. srpnja 2004., 
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje svog proračuna 

predaju do 12. srpnja 2004., 
- ministarstva/razdjeli i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidirane 

financijske izvještaje predaju do  20. srpnja 2004. 
 
Upute o izradi i predaji financijskih izvještaja za obračunska razdoblja tijekom 2003. i 2004. godine 
mogu se pronaći na web stranici Ministarstva financija: www.mfin.hr (⇒ Državna riznica ⇒ Državno 
računovodstvo) te se primjenjuju, izuzev za osnovne i srednje škole, i pri izradi i predaji financijskih 
izvještaja za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2004.  
 
Osnovne i srednje škole za razdoblja u tijeku godine više ne dostavljaju financijske 
izvještaje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, što znači da do 12. srpnja 2004. 
godine financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2004. predaju samo: 

• nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave: Izvještaj o prihodima 
i rashodima, primicima i izdacima, dodatni Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima s naznakom: «Izvor financiranja lokalni proračun i vlastiti prihodi», Izvještaj o 
obvezama, Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima i Bilješke; 

• FINA-i: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima. 
 
Napomene uz konsolidaciju financijskih izvještaja osnovnih i srednjih škola 
Nadležni lokalni proračun konsolidira sve financijske izvještaje: Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama i Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima. Pri 



konsolidaciji Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima koristi dodatni Izvještaj o 
prihodima i rashodima, primicima i izdacima s naznakom: «Izvor financiranja lokalni proračun, vlastiti i 
ostali prihodi». Izvještaj o obvezama osnovnih i srednjih škola lokalna jedinica konsolidira tako da u 
stupac 4. Obveze za zaposlene ne uključuje dio obveza za zaposlene financiran iz državnog proračuna. 
Te obveze u svojim evidencijama ima nadležno ministarstvo te će se konsolidacijom središnje i lokalne 
države dobiti ukupni podaci za opću državu. 
 
1.3. Napomene uz popunjavanje financijskih izvještaja za razdoblje 1. siječnja do 30. 
lipnja 2004. 
Za potrebe sastavljanja financijskog izvještaja za polugodište 2004. godine svi stupci Obrasca: PR-RAS 
popunjavaju se.  
 
Iznimno za obračunska razdoblja u 2004. godini, stupac 4-Ostvareno prethodne godine Obrasca: PR-
RAS ne popunjavaju: 

- ustanove u kulturi te druge pravne osobe koje su od početka 2004. proračunski korisnici i kao 
takvi obveznici vođenja proračunskog računovodstva i 

- korisnici kod kojih su se dogodile statusne promjene. 
 
2.Pravilnik o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika  proračuna 
objavljen je u Narodnim novinama, br. 80/2004. 
Pravilnikom o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna utvrđuju se 
korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali i 
način vođenja registra korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (u nastavku: Registar korisnika proračuna).  
 
2.1. Utvrđivanje proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
Proračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave jesu oni korisnici: 

1. kojima je osnivač država i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
2. kojima je izvor prihoda državni proračun i/ili proračun jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u iznosu 50 ili više posto i 
3. koji su navedeni u registru korisnika proračuna. 

U osnovi proračunski korisnici su oni koji zadovoljavaju prvi i drugi uvjet, a država odnosno 
Ministarstvo financija ima diskreciono pravo: 

 uključiti u registar one koji nisu u potpunosti zadovoljili prva dva uvjeta ili  
 ne uključiti u registar one koji zadovoljavaju prva dva uvjeta. 

 
Pravilnikom se utvrđuju ne samo proračunski već i izvanproračunski korisnici, te su temeljem članka 5. 
izvanproračunski korisnici oni: 

1. u kojima država i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima 
odlučujući utjecaj na upravljanje, 

2. kojima su jedan od izvora financiranja namjenski prihodi i 
3. koji su navedeni u registru korisnika proračuna. 

Izvanproračunski korisnici se u Registar korisnika proračuna prijavljuju na zahtjev 
Ministarstva financija. 
 
2.2. Registar korisnika proračuna i Obrazac RKP 
Korisnik se upisuju u Registar korisnika proračuna na temelju Obrasca Registar korisnika 
proračuna (Obrazac RKP) koji se popunjava i predaje samo jednom.  
 
Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrasce RKP 
predaju do 20. srpnja 2004. nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Proračunski korisnici državnog proračuna Obrasce RKP predaju do 20. srpnja 2004.  
nadležnom ministarstvu/razdjelu. 
 
Proračunski korisnici koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju, 
osim centara za socijalnu skrb,  svoje Obrasce RKP dostavljaju nadležnoj jedinici lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 



Dakle, osnovne i srednje škole, domovi umirovljenika, javne vatrogasne postrojbe  te 
zdravstvene ustanove u vlasništvu županija odnosno Grada Zagreba (uključujući i 
županijske zavode za javno zdravstvo) Obrasce RKP dostavljaju do 20. srpnja 2004. nadležnom 
lokalnom proračunu. 
Centri za socijalnu skrb Obrasce RKP dostavljaju Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.  
Zdravstvene ustanove u vlasništvu države (klinički bolnički centri, kliničke bolnice i dr.) 
svoje Obrasce RKP do 20. srpnja dostavljaju Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. 
 
Športske udruge, kulturno-umjetnička društva, savezi športskih udruga, savezi izviđača, 
dobrovoljna vatrogasna društva i druge udruge građana, te vatrogasne zajednice, 
turističke zajednice, trgovačka društva ne smatraju se proračunskim korisnicima te ne 
popunjavaju niti predaju obrasce RKP. 
 
Ministarstvo/razdjel, odnosno nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dostavlja do 30. srpnja 2004. FINI  Obrasce RKP korisnika iz svoje nadležnosti. Uz 
obrasce korisnika FINI dostavljaju i Obrazac popunjen za nadležno ministarstvo/razdjel, odnosno 
lokalnu jedinicu.  
Sva nadležna ministarstva/razdjeli obvezna su popuniti i predati Obrazac RKP. Obrazac RKP 
popunjavaju  i predaju samo one glave unutar nadležnog ministarstva/razdjela koje djeluju kao 
samostalne cjeline te imaju svoj matični broj (različit od matičnog broja nadležnog 
ministarstva/razdjela). Tako će npr. Obrazac RKP predati Hrvatski geodetski institut koji je glava u 
Državnoj geodetskoj upravi -razdjelu, dok npr. glave  u okviru razdjela 080 Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa (05 Obrazovanje i šport, 10 Predškolske ustanove, 15 Osnovne škole, 20 Srednje 
škole  i domovi ...) ili glave  u okviru razdjela 046 Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti (10 Skrb za prognanike i izbjeglice, 15 Zaštita obitelji, materinstva i mladeži, 20 Uprava za 
zatočene i nestale...) nemaju obvezu popunjavanja i predaje Obrasca RKP. 
 
Izvanproračunski korisnici - Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, Hrvatski fond za 
privatizaciju i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatski 
zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski 
zavod za zapošljavanje, te županijske uprave za ceste popunjene Obrasce RKP dostavit će do 
20. srpnja 2004. Ministarstvu financija. 
 
Ovlaštena osoba u nadležnom ministarstvu/razdjelu, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne 
(regionalne) samouprave obvezna je potpisati Obrazac RKP za svakog korisnika kao znak svoje 
suglasnosti za upis korisnika u Registar korisnika proračuna.  
Na Obrasce RKP izvanproračunskih korisnika suglasnost ulaska u Registar daje ovlaštena osoba u 
Ministarstvu financija. 
 
Predaja Obrasca RKP ne znači istovremno uključivanje u Registar korisnika proračuna. 
Koji su korisnici dio Registra korisnika proračuna bit će objavljeno u Narodnim novinama 
u rujnu 2004. godine 
 
 
 
S poštovanjem,  
 

  DRŽAVNATAJNICA 
 

 mr. sc. Martina Dalić 
 


