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OBVEZNICIMA PREDAJE FINANCIJSKIH
IZVJESTAJA U SUSTAVU PRORAðUNA

- svima -

PREDMET: Okruänica o sastavljanju i predaji linancijskih izvje5taja proraðuna,
proraðunskih i izvanproraõunskih korisnika drãavnog proraõuna te
proraðunskih i izvanproraðunskih korisnika proraõuna jedinica lokalne i
podruõne (regionalne) samoupÍa e z^ razdoblje od l. sijeõnja do 30. rujna
2019.

I. Financijski izvjeStaji, rokovi i naðin predaje - OpóE NAPOMENE

Financijske izvje5taje mogu predati iskljuõivo proraõunski i izvanproraðunski korisnici
drZavnog proraõuna i proraðuna jedinica lokalne i podruõne (regionalne) samouprave
koji se nalaze na popisu iz Registra proraðunskih i izvanproraðunskih korisnika
objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva financija (wrvw.mfin.hr-_-t
Drãavna riznica --¡ Raðunovodstvo ---+ Registar) te oni koji su brisani iz Registra u
razdoblju od 1. sijeðnja do 30. rujna 2019.

Napominjemo kako oni koji nisu upisani u Registar proraðunskih i izvanproraðunskih
korisnika nisu obveznici vodenja proraðunskog raðunovodstva.

Financijski izvjeðtaji koji se sastavljaju za razd,oblje od 1. sijeðnja do 30. rujna 2019.
jesu:
- Izvjestaj o prihodima i rashodima, primicimaiizdacima na obrascu: pR-RAS
- Izvje5taj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
- Bilje5ke

Sukladno ðlanku 7. Pravilnika, Bilje5ke uz financijske izvje5tajezarazdoblje 1. sijeðnja do
30. rujna 2019. sastavljaju dräavni proraðun, proraðuni jedinica lokalne i podruðne
(regionalne) samouprave te izvanproraöunski korisnici drùavnog proraðuna. Proraðunski
korisnici drZavnog proraðuna te proraðunski i izvanproraðunski korisnici jedinica lokalne i
podruðne (regionalne) samouprave ne sastavljaju Biljeðke za navedeno razdoblje.

Napomena: Bilje5ke se ðuvaju kod obveznika sastavljanja izvjeÉtaja i ne dostavljaju se
FINA-i niti Ministarstvu financij a.



Rokovi predaje fÏnancijskÍh izvje5taj a za razdoblje od 1. sijeðnja do 30. rujna 2019. jesu:
- za proraðunske korisnike drZavnog proraðuna i proraõunske korisnike proraðuna

jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprave 10. listopada Z0lg,,
- za konsolidirane financijske izvje5taj e rczdjela drZavnog proraðuna 15. listopada

2019.,
- za proraðune jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprave 10. listopada

2019.,
- izvanproraðunske korisnike drZavnog proraðuna i izvanproraðunske korisnike

proraðuna jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprave 21. tistop ada2019.

Financijski izvje5taji za razdoblje od 1. sijeðnja do 30. rujna 2019. sukladno ðlanku 23.
Pravilnika o financijskom izvjeStavanju u proraðunskom raðunovodstvu predaju se FINA-i
iskljuõivo u elektroniðkom obliku.

Uz elektroniðki oblik Referentne stranice predaje se njen ispis ovjeren potpisom odgovorne
osobe i peðatom. Zapredaju financijskih izvje5taja u elektroniðkornobliku koristi ," oùruru. .
ugradenim kontrolama objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija
(www.mfin.hr ---+ Dräavna riznica ---+ Raðunovodstvo --+ proraðunsko raðunovodstvo). Kod
preuzimanja financijskih izvje5taja zaposlenici FINA-e izdajupotvrdu o zapnmanju, oánorno
uðitavanju obrazaca.

II. Popunj avanje obrazaca financij skih izvj e5taj a

a. Popunjavanje Obrasca: PR-RAS.

U Izvje5taju zatazdoblje od 1. sijeðnja do 30. rujna 2019. popunjavaju se oba stupca Obrasca:
PR-RAS (stupac "Ostvateno u izvje5tajnom razdoblju prethodne godine" i stupac "Ostvarenou izvje5tajnom razdoblju tekuóe godine"). Iznimka su samo torisnici koji su osnovani
poöetkom 2018. godine i korisnici koji su od l sijeðnja 2018. godine pre5li iz neprofitnog u
proraðunski sustav.
Tijela dtùavne uprave i drugi proraðunski korisnici drZavnog proraðuna kojima je od l.
sijeðnja 2019. pripojen jedan ili vi5e proraðunskih korisnikaillli drugih pravnih osoba ili su
pro5li kroz druge usporedive statusne promjene, u svojim Izvjeltajima o prihodima i
rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS, razina ll) zarazdoblje ôd t. sijeonja do 30. rujna
2019. u stupac "Ostvareno u izvje5tajnom razdoblju prethodne godine" un¡"t óe podatke iz
proslogodi5njeg Izvjestaja, odnosno izvorne podatke, bez prilago davanja.

b. Popunjavanje Obrasca: OBVEZE

Na AOP-u 001 Obrasca: OBYEZE iskazuje se poðetno stanje obvezana dan l. sijeðnja 2019.,
koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2018. godine. To óe se poðetno stanje
iskazivati u Izvje5tajima o obvezama za sva razdoblja u 2019. godini, ukljuðujuói i
proraðunsku godinu.

Ttjela drZavne uprave i drugi proraðunski i izvanproraðunski korisnici drZavnog proraðuna
kojima je od 1. sijeðnja 2019. pripojeno jedan ili vise proraðunskih korisnika-iitli drugih

FINA u pravilu ne zaprtma financijske izvjeðtaje u koj lma ntsu zadovoljene SVE obvezne
kontrole. Medutim, u sluðaju kada FINA Ipak zaprlmt nelspravan rzvJ eStaj svl kontrolirani
obrasci obveznika, koj I su predani FINA-i zal edno nelspravnim obrascem kod kojeg
nije zadovolj ena neka od ugradenih kontrolao nece biti dostavljeni Ministarstvu financij a
odnosno smatrat ce se kako obveznik nrJe financij ski



pravnih osoba ili su pro5likroz druge usporedive statusne promjene, u svojim Izvje5tajima o
obvezama (OBVEZE,razinall) za razdoblje od 1. sijeðnja do 30. rujna ZOI}. kao stanje
obveza na dan 1. sijeðnja 2019. unijet óe podatke iz svoje glavne knjige na taj dan, koji
ukljuðuju stanje obvezapripojenih proraðunskih korisnika/drugih pravnih osoba.

III. Pregled financijskih izvjeStaja po skupinama obveznika za razdoblje od 1.
sijeðnja do 30. rujna 2019.

IV. Uputa za provoilenje knjigovodstvenih evidencija udZbenika od Skolske godine
2019./2020. za Skole kojima su osnivaði jedinice lokalne ili podruõne
(regionalne) samouprave

Clankom 14. Zakona o udZbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju
Skolu (Narodne novine, broj 1 16118 dalje u tekstu: Zakon) propisano je kako se sredstva za
nabavu udZbenika za uðenike osnovnih Skola osiguravaju u drZavnom proraðunu, dok je za
udZbenike za uðenike srednjih Skola i druge obrazovne materijale propisano kako Vlada
Republike Hrvatske moùe, sukladno raspoloZivim hnancijskim sredstvima, odluðiti o
financiranju odnosno sufinanciranju i njihove nabave. Istim je ðlankom propisano i kako su
udZbeni_ci i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima drZavnog pto.àörrnu vlasnistvo
5kole. Skola udZbenike daje uðenicima na uporabu sve dok ,r, , uporabnom odnosno
primjerenom stanju.

Sredstva za nabavu udZbenika Skolama kojima su osnivaði jedinice lokalne i podruðne
(regionalne) samouprave isplaóuju se iz driavnog proraðuna na raðune jedinica lõkalne ili
podruðne (regionalne) samouprave ili na raðune ðkola, ovisno o tome posluje li Skola preko
jedinstvenog raðuna riznice ili preko vlastitog raðuna. S obzirom na t-o da ulazni raöuni za
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nabavu udZbenika glase na ðkole, bez obzira na to uplaóuju li se sredstva na raðun Skole ili na
raðun nadleZnog proraðuna, Skole primljena sredstva evidentiraju u okviru prihoda na
osnovnom raðunu 63622 Kapitalne pomoéi iz dríøvnog proraðuna proraðunskim
korisnicima prorøðunø JLP(R)S.

Prema informacijama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, neke su jedinice lokalne ili
podruöne (regionalne) samouprave, kao osnivaði Skola, odluðile provesti objedinjeni postupak
javne nabave za sve Skole iz svoje nadleZnosti. I u ovom sluðaju, prihod iz drùavnog
proraðuna evidentiraju ðkole na prethodno navedenom osnovnom raðunu, buduói da ulazni
raðuni glase na ðkole.

U skladu s ðlankom 14. Zakona, temeljem zaprimljenih raðuna od dobavljaða, Skole
evidentiraju rashod na osnovnom raðunu 42411 Knjíge, a udZbenike, kao vlastitu imovinu
5kole, na osnovnom raðunu 02411 Knjige uz tereóenje raðuna 91111 lzvorí vløsnìSnø iz
p r o røð una za neJìn ancij s k u ìmovìn u.

UdZbenici radnog karaktera definirani ðlankom 9. Pravilnika o udábeniðkom standardu te
ðlanovima struðnih poujerenstava za procjenu udàbenika i drugih obrazovnih materijala
Qllarodne novine, broj 9/19) namijenjeni su jednogodi5njem kori5tenju, a sukladno ðlanku 2.

stavku 3. Naputka o naðinu uporabe, vraéanja i obnavljanja udábenika i drugih obrazovnih
materijala financiranih sredstvima iz dràavnoga proraðuna (Narodne novine, broj 46119;
dalje u tekstu: Naputak), ðkola ih moZe darovati uðenicima. S obzirom na to da se udZbenici
radnog karaktera ne mogu koristiti vi5e godina, preporuka je nabavu takvih udZbenika
evidentirati na osnovnom raðunu 37229 Ostale naknsde grailønima i kuéønstvima u nøravi,
a ne na osnovnom raðunu 4241I Knjige, o ðemu odluku donosi Skola.

Takoder, ako osnivaö Skole iz vlastitih izvora osigura sredstva zanabavu drugih obrazovnih
materijala koji nisu namijenjeni vi5egodiSnjem koriðtenju (radne biljeZnice, zbirke
zadataka,likovne mape...), njihova nabava evidentira se na osnovnom raðunu 37229 Ostøle
naknade grattanima i kuéanstvima u nørøví, s obzirom na to da se navedena nastavna
sredstva nabavljaju za potrebe uðenika, a ne 5kole.

U skladu s ölankom 14. Pravilnika o proraðunskom raðunovodstvu i Raðunskom planu
Q.{arodne novine, broj I24ll4, ll5l15,87116 i 3/18; dalje u tekstu: Pravilnik), proraðun i
proraðunski korisnici, na poðetku poslovanja i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na
datum bilance, moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinaðne vrijednosti.
Podaci o popisu unose se pojedinaðno u naturalnim i novðanim izrazima u popisne liste.
Navedena popisna lista mora sadrùavati i nomenklatumi broj (inventurni broj) svake pojedine
jedinice imovine. Medutim, uzimajuói u obzir specifiðnost udZbenika s obzirom na koliðinu i
vijek koriðtenja, dodjeljivanje inventumih brojeva svakom udZbeniku Skolama bi
predstavljalo znaöajan materijalni i vremenski tro5ak. Stoga, prilikom provedbe popisa nije
potrebno oznaëavati svaki udZbenik zasebnim inventumim brojem.

Podaci o popisu udZbenika unose se u novðanim iznosima pojedinaðno ili skupno po vrstama
udZbenika (predmet, razred, izdavaö) u popisne liste koje se obvezno sastavljaju u rujnu prije
poðetka nove nastavne godine jer je tada poznat toöan broj nabavljenih udZbenika koji su
podijeljeni uðenicima. Prilikom provedbe popisa imovina i obveza na dan 31. prosinca nije
potrebno ponovno popisivati udZbenike, veó se navedenom popisu prilaùe popis udZbenika
proveden na poöetku nastavne godine (u rujnu).

S obzirom na klasifikaciju udZbenika kao dugotrajne nefinancijske imovine, za njih je
potrebno provesti ispravak vrijednosti.



Sukladno ölanku 19. Pravilnika vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosjeönim

godi5njim stopama linearnom metodom. Sukladno ðlanku 18. stavku 2. Pravilnika
proizvedena dugotrajna nefinancijska imovina ðiji je pojedinaðni tro3ak nabave (nabavna

vrijednost) niZi od 3.500,00 kuna moZe se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu uz

obvezu pojedinaðnog ili skupnog praóenja u korisnom vijeku upotrebe.

Stijedom navedenoga, ispravak vrijednosti moùe se provesti na dva naöina:

a) jednokratnim otpisom, stavljanjem u upotrebu uz obvezu pojedinaðnog ili skupnog

praóenja u korisnom vijeku upotrebe,
b) po prosjeðnim godi5njim stopama lineamom metodom (stopa ispravka vrijednosti za

knjige 20%).

Skole samostalno odabiru naðin provodenja ispravka vrijednosti, koji su duZne dosljedno

primjenjivati u svim buduóim razdobljima. Zbogjednostavnosti metodologije preporuka je

primjenjivati jednokratni otpis.

Ako Skola odluði provoditi ispravak vrijednosti linearnom metodom po prosjeðnim godi5njim

stopama, prilikom provodenja ispravka vrijednosti udZbenika potrebno je primjenjivati stope

ispravka vrijednosti propisane Pravilnikom bez obzira Sto se vijek trajanja udZbenika utvrden

Naputkom, razlikuje od vijeka trajanja dugotrajne nefinancijske imovine (knjiga) propisanog

Pravilnikom. Naime, sukladno Pravilniku, za udùbenike koji se klasificiraju kao knjige
provodi se ispravak vrijednosti po godi5njoj stopi od 20o/o, odnosno vijek uporabe udZbenika

iznosi pet godina, dok je ölankom 1. stavkom 7. Naputka utvrdeno da je vijek uporabe

udZbenika öetiri godine. Prema tumaðenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznimno, vijek
uporabe moùe biti i kraói (primjerice zbogizmjene kurikuluma) ili dulji (primjerice ako se ne

mijenja Katalog odobrenih udZbenika za Skolsku godinu, a udZbenik je i nakon öetiri godine

cjelovit, konzistentan i öitlj iv).

Uzimajuói u obzir navedeno, ako udZbenik nema uporabnu vrijednost na kraju ðetvrte godine

ili ranije, potrebno je rashodovati preostalu knjigovodstvenu vrijednost udZbenika, Sto ne

znaöi isknj iäav anje iz knj i govodstvenih evidencij a.

Udäbenici se, sukladno ðlanku 18. stavku 5. Pravilnika, i nakon Sto su u cijelosti
otpisani, zadri.ava|u u evidenciji i iskazuju u bilanci do trenutka otudenja ili uni5tenja'
neovisno o odabranom naõinu ispravka vrijednosti. S obzirom na to da se radi o imovini
5kole, o naðinu otudenja ili uni5tenja udZbenika odluðuje sama Skola, ako drukðije nije

utvrdeno zakonom ili drugim propisom.

S po5tovanjem,

P.O. POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I MINISTRA FINANCIJA

POMOÓNICA MINISTRA I
RIZNICARKA
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