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SREDIŠNJEM PRORAČUNU, 
JEDINICAMA LOKALNE I PODRU ČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE I 
KORISNICIMA PRORA ČUNA 

- svima- 
 
 
 
 
 
Predmet: Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna i korisnika prora čuna  

za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2008. godine   
 
 
I. Obveznici, obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja 

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2008. 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 2008. g.,  
- za izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave  21. travnja 2008. g. 
 
U nastavku daje se kratki pregled obveznika, obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2008. 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 
2008. 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. 
 
 

II.  Stope otpisa dugotrajne imovine 
 
A. Izmjenama i dopunama Pravilnika  o proračunskom računovodstvu  i Računskom planu 
(NN, br. 27/05 i 127/07) promijenjene su stope otpisa dugotrajne imovine. Ispravak 
vrijednosti dugotrajne imovine računa se na način da se nove stope otpisa primjene na 
nabavnu vrijednost imovine i to od 01. siječnja 2008.g. bez obzira na propisani vijek trajanja 
dok se vrijednost ne otpiše do kraja. Na novonabavljenu imovinu primjenjuju se stope i vijek 
trajanja propisani Pravilnikom.   
Primjer: 
Kompjutor star 2 godine na 31. prosinac 2007.g. ima nabavnu vrijednost u bilanci 10.000 
kuna, ispravak vrijednosti 4.000 kuna i sadašnja vrijednost 6.000 kuna. Godišnja stopa od 01. 
siječnja 2008. je 25%.  
a) 31. prosinac  2008.g.  
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Nabavna vrijednost 10.000; ispravak vrijednosti 6.500 kuna, a sadašnja vrijednost 3.500 kuna 
b) 31. prosinac 2009.g.  
Nabavna vrijednost 10.000; ispravak vrijednosti 9.000 kuna, a sadašnja vrijednost 1.000 kuna 
c) 30. lipanj 2010.g. = 31. prosinac 2010. g. 
Nabavna vrijednost 10.000; ispravak vrijednosti 10.000 kuna, a sadašnja vrijednost 0 kuna 
  
B. Za patente, koncesije, licence. prava korištenja tuñih sredstava, višegodišnje zakupe i sl. za 
koje u bilanci postoji sadašnja vrijednost stopa ispravka vrijednosti računa se tako da se sa 
100 dijeli preostali vijek trajanja (ukupni vijek trajanja je uvijek onaj iz Ugovora) i tako 
dobivena stopa primjeni na sadašnju vrijednost. 
Primjer:  
31.12. 2004. g. kupljena je licenca s rokom trajanja 7 godina. Nabavna vrijednost licence u 
bilanci 31. 12. 2007.g. je 5.000 kuna, ispravak vrijednosti 2.000 kuna, sadašnja vrijednost 
3.000. kuna. 
Izračun stope otpisa od 01. siječnja 2008.g  
stopa otpisa = 25%  (100/4)  
ispravak vrijednosti = 3.000*25%=750 kn 
a) 31. prosinac  2008.g.  
Nabavna vrijednost 5.000; ispravak vrijednosti 2.750 kuna, a sadašnja vrijednost 2.250 kuna 
b) 31. prosinac 2009.g.  
Nabavna vrijednost 5.000; ispravak vrijednosti 3.500 kuna, a sadašnja vrijednost 1.500 kuna 
c) 31. prosinac 2010. g. 
Nabavna vrijednost 5.000; ispravak vrijednosti 4.250 kuna, a sadašnja vrijednost 750  kuna 
d) 31. prosinac 2011. g. 
Nabavna vrijednost 5.000; ispravak vrijednosti 5.000 kuna, a sadašnja vrijednost 0  kuna 
 
Na novonabavljene patente, koncesije, licence. prava korištenja tuñih sredstava, višegodišnje 
zakupe primjenjuje se stopa ispravka vrijednosti izračunata na način: 
stopa ispravka vrijednosti = 100/ukupni vijek trajanja iz ugovora.  
ispravak vrijednosti = stopa ispravka vrijednosti*nabavna vrijednost/100 
 
S poštovanjem, 
 
 
 

GLAVNA DRŽAVNA RIZNI ČARKA 
 
 

Vesna Orlandini 


