
I. Popunjavanje Referentne stranice

Kao što je navedeno u Okružnici Ministarstva financija od 2. listopada, za izradu financijskih 
izvještaja obvezno je preuzimanje i korištenje najnovije verzije obrazaca u MS Excel formatu 
pod nazivom Obrasci financijskih izvještaja - proračun v.6.0.1., koja se može preuzeti na 
intemetskoj stranici Ministarstva financija (https://mfin.gov.hr/ —> Istaknute teme —> Državna 
riznica —► Računovodstvo —> Financijsko izvještavanje).
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Ističemo da su svi proračunski korisnici koji su 
financijske izvještaje za izvještajno razdoblje u 
Referentnoj stranici kao početni datum izvještajnog razdoblja (polje Od datuma) navedu 
datum osnivanja, a kao završni datum (polje Do datuma) - datum posljednjeg dana 
izvještajnog razdoblja (za trenutno izvještajno razdoblje 30. rujna 2020.).

U nastavku se daju upute o popunjavanju Referentne stranice za proračunske korisnike 
državnog proračuna koji su u 2020. imali statusne promjene, odnosno promjene uvjetovane 
odredbama novoga Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, br. 85/20).

Svi proračunski korisnici državnog proračuna navedeni u Registru proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika obvezni su predati financijske izvještaje za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. rujna 2020., u skladu s rokovima navedenim u Okružnici o sastavljanju i 
predaji financijskih izvještaja od 2. listopada 2020.

PREDMET: Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
rujna 2020.
- uputa o popunjavanju Referentne stranice za proračunske korisnike 
državnog proračuna
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Proračunski korisnici koji su zadržali postojeći RKP broj i šifru razdjela organizacijske 
klasifikacije, ali su temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave 
dobili novi naziv (radi pripajanja drugih tijela), na Referentnoj stranici unose svoj važeći 
RKP broj i kao šifru razdjela unose šifru starog razdjela kojem i dalje pripadaju. Dakle, 
Ministarstvo turizma i sporta, koje je nastalo pripajanjem Središnjeg državnog ureda za šport 
Ministarstvu turizma, na referentnoj stranici unosi važeći RKP broj (43214) koji je ranije 
pripadao Ministarstvu turizma i kao šifru razdjela unosi 090 Ministarstvo turizma i sporta.

Proračunski korisnici koji su osnovani temeljem stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu 
i djelokrugu tijela državne uprave iz srpnja 2020. na Referentnoj stranici unose svoj važeći 
(novi) RKP broj i kao šifru razdjela unose šifru novog razdjela organizacijske klasifikacije 
državnog proračuna kojem pripadaju. Dakle, novoosnovano Ministarstvo pravosuđa i uprave 
na Referentnoj stranici unosi svoj RKP broj (51441) i šifru razdjela 109 Ministarstvo 
pravosuđa i uprave.
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Proračunski korisnici državnog proračuna druge i treće razine (agencije, zavodi, centri 
za socijalnu skrb, centri za odgoj i obrazovanje, domovi, sudovi, odvjetništva, zatvori i 
kaznionice...) koji su temeljem odredbi Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne 
uprave pripali pod nadležnost drugog razdjela organizacijske klasifikacije na 
Referentnoj stranici unose svoj važeći RKP broj, a kao šifru razdjela unose šifru novog 
razdjela organizacijske klasifikacije. Dakle, centri za socijalnu skrbi i ostali proračunski 
korisnici koji su do sada pripadali razdjelu 102 (glava 10208), sada pripadaju novom razdjelu 
086 (glavi 08660), te na Referentnoj stranici kao šifru razdjela unose 086, dok sudovi, 
odvjetništva i zatvori i kaznionice koji su do sada pripadali razdjelu 110, sada pripadaju 
razdjelu 109 ina Referentnoj stranici kao šifru razdjela unose 109.
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