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SREDIŠNJEM PRORAČUNU, 
JEDINICAMA LOKALNE I 

PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 
I KORISNICIMA PRORA ČUNA 

- svima- 
 
 
Predmet: Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja prora čuna i 
korisnika prora čuna za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine  
             
 
I. Obveza i rokovi predaje polugodišnjih financijskih izvještaja 

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2008. 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 2008. godine i  
- za izvanproračunske korisnike državnog proračuna  21. srpnja 2008. godine. 
 
Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja: 
- za razdjele državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 21. 

srpnja 2008. godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Pregled financijskih izvještaja po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2008. 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  21. 
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  21. 
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  21. 
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  21. 
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 2008. godine dostavljaju: 
- nadležnoj JLP(R)S: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o 

obvezama i Bilješke i 
- FINA-i: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima. 
Nadležnim ministarstvima: ne predaju se financijski izvještaji sastavljeni za razdoblja u 
toku godine.  
 
Ustanove u zdravstvu (decentralizirane) financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. 
lipnja 2008. 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 i 
- FINA-i: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.  
 

III.  Dokup mirovinskog staža 
 
Sukladno čl. 41. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, 
br. 92/04, 141/04, 150/04, 77/07 i 98/07) proračunski korisnik ima mogućnost službeniku i 
namješteniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu 
mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju dokupiti dio mirovine koji bi 
bio ostvaren da je navršena odreñena starosna dob i/ili navršen odreñeni mirovinski staž.   
 
Računskim planom koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
računskom planu (Narodne novine, br. 27/05 i 127/07) nije predviñen poseban osnovni račun 
za evidentiranje navedenog poslovnog dogañaja, stoga zbog jednoobraznosti iskazivanja kod 
svih proračunskih korisnika ovakve isplate evidentiraju se u podskupini 312 – Ostali rashodi 
za zaposlene, na osnovnom računu 31219 – Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene. 
 

S poštovanjem, 

 

 

      GLAVNA DRŽAVNA RIZNI ČARKA 

 

 

          Vesna Orlandini 

 
 
 


