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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

DRZAVNA RIZNICA

KLASA: 400-02/21-01125
URBROJ: 5 13-05-03-2 1-1
Zagreb,, 1. travnja 2021,

PREDMET: OkruZnica o sastavljanju i predaji financijskih izvje5taja proraõuna,
proraõunskih i izvanproraðunskih korisnika dräavnog proraõuna te
proraðunskih i izvanproraðunskih korisnika proraðuna jedinica lokalne i
podruðne (regionalne) samoupr^ve z razdoblje od 1. sijeðnja do 31.
oäujka 2021. i druge aktualnosti

I. Promjene u Pravilniku o proraðunskom raðunovodstvu i Raðunskom planu

Dana 8. listopada 2020. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
proraðunskom raðunovodstvu i Raðunskom planu (Narodne novine, broj 108/20; dalje u tekstu:
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika), ðrje se odràdbe primjenjuju u
knjigovodstvenim evidencijama od 1. sijeðnja 2021, i u financijskom izvje5tavan ju za
izvjeStajna razdoblja poõev3i od 1. sijeðn ia 2021. godine. Slijedom navedenog, fTnancijski
izvjestaji za razd.oblie od 1. sijeõnja do 31. oäujka 2021. moraju biti sastavljeni sukladno
v ai,eéim odredbama Pravilnika.

II. Financijski izvje5tajio rokovi i naðin predaje

Financijske izvje5taje mogu predati iskljuðivo proraðunski i izvanproraðunski korisnici
dräavnog proraðuna i proraðuna jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprave
koji se nalaze na popisu iz Registra proraðunskih i izvanprãraðunskih korisnikaobjavljenomnainternetskimstranicamaMinistarstvafinancija@--
Istaknute teme ---+ Dri,avna riznica -+ Raðunovodstvo -- R*gi.tu" p"oraõunskih i
izvanproraõunskih korisnika) te oni koji su brisani iz Registra u rãzdoblþ od 1. sijeðnja
do 31. oãujka 2021.
Napominjemo kako oni koji nisu upisani u Registarproraðunskih i izvanproraðunskih korisnika
nisu obveznici vodenj a proraðunskog raðunovodstvã.

Financijski izvjestaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. sijeðnja do 31. oãujka 2021.
jesu:
- IzvjeStaj o prihodima i rashodima, primicimaiizdacima na obrascu: pR-RAs
- Izvje5taj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
- Bilje5ke

Sukladno ðlanku 7. Pravilnika o financijskom izvjeStavanju u proraðunskom raðunovodstvu
(Narodne novine, broj 03/15,93115, 135175,2/17,28117: II2llg, 126119, 145120 i 32121),
Bilje5ke uz financijske izvjeðtaj e zarazd,oblje 1. sijeðnja do 3 1 . oZujka 2021. sastavljaju dr2avÁi
proraðun, proraðuni jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samóuprav e fe izvanproraðunski
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korisnici drùavnog proraðuna. Proraðunski korisnici drZavnog proraðuna te proraðunski i
izvanproraðunski korisnici jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprave ne sastavljaju
Bilje5ke za nav edeno razdoblje.

Napomena: Bilje5ke se ðuvaju kod obveznika sastavljanja izvjestaja i ne dostavljaju se
FINA-i niti Ministarstr.u financija.

Rokovi predaje fTnancijskih izvje5taj a za razdoblje od 1. sijeðnja do 31. oäujka 2021. jesu:
- za proraðunske korisnike drZavnog proraðuna i proraðunske korisnike proraðuna

jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprave 12. travnia 2021,
- za konsolidirane financijske izvje5taj e razdjela drZavnog proraðuna 15. travnja Z0Zl,
- za proraðune jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprav e 12. travnja 2021.,
- za izvanproraðunske korisnike drZavnog proraðuna i izvanproraðunske korisnike

proraðuna jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprave 20. travnja 2021.

Pregledfinancijskihizvjeðtajapo skupinamaobveznikazarazdobljeod 1. sijeðnjado 31. oZujka
202r.:

Sukladno ðlanku 22. Pravilnika, financijski izvje5taj i za razdoblje od 1. sijeönja do 31. oZujka
2021. predaju se FINA-i iskljuðivo u elektroniðkom obliku.

Za predalu financijskih izvje5taja u elektroniðkom obliku koristi se obrazac s ugradenim
kontrolama objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija (https://mfiìr.sov.hrl
Istaknute teme -+ Drùavnariznica---+ Raðunovodstvo --- Financrjsko izvje5tavanje --- Obras"i
financijskih izvje5taja). Uz elektroniðki oblik Referentne stranice obvezno se predaje i njen
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. IzvjeStaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS) tr FINA-i

proraðunski korisnici
drZavnog proraðuna

o IzvjeStaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

do 12.
travnja
2021. tr FINA-i

O nadleZnom razdjelu

razdjeli drZavnog
proraðuna

Konsolidirani izvj eStaj
¡ Izvje5taj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

do 15.

travnja
202t.

tr FINA-i

proraðunski korisnici
proraðuna jedinica
lokalne i podruðne

(regionalne)
samouprave

¡ Izvjeðtaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)

do 12.
travnja
)o) 1

E FINA-i

jedinice lokalne i
podruðne (regionalne)

samouprave

¡ izvje5taj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
r Izvje5taj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)
rþ iljeðke

do 12.
travnja
2021.

tr FINA-i (Obrazac
PR-RAS íObrazac:
oBVEZE)

izvanproraðunski
korisnici drZavnog

proraðuna

o lzvje5taj o prihodima i rashodima,
primicima í izdacima (Obrazac: PR-RAS)
o lzvje5taj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)
. Bilje5ke

do 20.
travnja
2021.

0 FINA-i (Obrazac:
PR-RAS iObrazac:
oBVEZE)

izvanproraðunski
korisnici proraðuna
jedinica lokalne i

podruõne (regionalne)
samouprave

¡ lzvjeStaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima (Obr azac : PR-RAS)

do 20.
travnja
2021.

E FINA-i



ispis ovjeren potpisom i peðatom odgovorne osobe. Kod preuzimanja financijskih izvjestaja
zaposlenici FINA-e izdajupotvrdu o zaprimanju odnosno uðitavanju obruru"u,'

Napomena: proraðunski korisnici financijske izvjeStaje dostavljaju nadleZnom razdjelu
odnosno nadleZnoj jedinici lokalne i podruðne (regionalne) samoupráve na naðin koji odredi
razdjel odnosno jedinica (papirnato, mailom ili drukðije).

III. Evidentiranje ostvarenih sredstva pomoói od institucija i tijela EU i pomoói iz
drZavnog proraðuna temeljem prijenosa EU sredstava u2021. godini

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika ukinuta je prethodn o vai,e¿a odredba prema
kojoj korisnici projekata financiranihiz sredstava EU ostvarena sredstva pomoói od institucija
i tijela EU i pomo ó,i iz drùavnog proraðuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuóe i kapitalne)
evidentiraju kao obvezu na osnovnom raðunu 23957 Obveze za EU predujlltot)e t a priznaju u
prihode izvjestajno g razdoblja razmjerno tro5kovima provedbe ugovorenih programa i
projekata.

S obzirorn na ukinutu odredbu, korisnici projekata financiranih iz fondova i programa Europske
unije od 1. sijeðnja 2021. primljena sredstva EU pomoói za odobrene projekte u svojim
poslovnim knjigama odmah priznaju kao prihod.

Primljena sredsfva EU pomoói koja su korisnici projekata s 31. prosinca 2020. imali
evidentirana kao predujam na osnovnom raõunu 23957 Obveze za EU predujmoveru202l.
godini priznaju kao prihode zadui,enjem osnovnog raðuna 23957 te odobrenjem
odgovarajuóeg raðuna prihoda od EU pomoói. Navedenu poslovnu promjenu potrebno je
provesti s danom 2. sijeðnja 2021. (ne s danom 1. sijeðnja202l; kako bi prilikom jzrad,e
godi5njih financijskih izvje5taja za 202L zad,ane kontrole izmedu Bilance i Izvje5taja o
prihodima i rashodima, primicima iizdacimabile zadovoljene. Slijedom toga, potrahivanja koja
su davatelji EU sredstava s 31. prosinca 2020. imali evidentirana kao predujam na
osnovnom raõunu 12913 Potraàivanja za dane predujmove za EU projekte, u 2021, godini
priznaju kao rashode odobrenjem osnovnog raðuna 12913 te zaduùenjem odgovará¡,re.g
raðuna rashoda od EU pomoói.

Takoder, Pravilnikorn o izrnjenama i dopunama Pravilnika ukinuta je i odredb avezanauzErJ
projekte kod kojih se primjenjuje metoda pojednostavljenih troðkova (SCO - sirnplified cost
option) prema kojoj korisnici projekata ostvarena sredstva pomoói od institucija i tijela EU i
pomoói iz driavnogproraðuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuóe i kapitalne) priznaju u
prihode izvjeStajnog razdoblja u kojemu su postali raspoloZivi i pod uvjãtom da se mogu
izmjeriti. Naime, od 1. sijeðnj a 202L sva ostvarena sredstva EU pomo ói piiznajuse u prihode
izvjeðtajnogtazdoblja u kojemu su postala raspoloZiva i pod uvjetorn Ju se mogu izmjeriti,
slijedom ðega priznavanje prihoda po metodi pojednostavljenih tro5kova prestaju biti izuzetak
kod evidentiranja prirnljenih sredstava EU.

IV. Protestirana jamstva

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proraðunskom raðunovodstvu i Raðunskom
planu izmijenjene su knjigovodstvene evidencije vezane uz plaôanja po danim jamstvima
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drùavnog proraðuna, jedinica lokalne i podruðne (regionalne) samouprave, izvanproraöunskih
korisnika te pravnih osoba u veóinskom vlasni5tvu ili suvlasni5tvu Republike Hrvatske.

Iz prethodno vaùeéeg Raðunskog plana brisani su raðuni koji su se odnosili na protestirana
jamstva u okviru skupine 51 Izdaci za dane zajmove i depozite, skupine 81 Primlieni
povrati glavnica danih zajmova i depozita, skupine 13 Potraäivanja za d,ane zajmove,
podskupine 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima,
odjeljka 1644 Potraäivanja za prihode od kamata na dane zajmove po protestiranim
jamstvima te odjeljka 9644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim
jamstvima.

Sukladno Izvje5taju DrLavnog ureda zareviziju o provedenoj reviziji Godi5njeg izvjestaja o
izvr5enju DrZavnog proraðuna za 2019. godinu, koji je predloZio plaóanja po danim
jamstvima klasificirati u okviru rashoda, a ne u okviru izdataka, u Raðunskom planu
otvoreni su novi odjeljci u okviru kojih se od 1. sijeðnj a2021. evidentiraju protestirana jamstva:

t637 PotraZivanj a za povrat pomoói danih unutar opóeg proraðuna po protestiranim
jamstvima
Obveze za powat pomoói primljenih unutar opóeg proraðuna po protestiranim
jamstvima
Obveze za donacije neprofitnim organizacijama, gradanima i kuóanstvima u tuzemstvu
po protestiranim j amstvima
Obveze zakapitalne pomoói po protestiranim jamstvima
Pomoói unutar opóeg proraðuna po protestiranim jamstvima
Povrat pomoói primljenih unutar opóeg proraðuna po protestiranim jamstvima
Pomoói proraðunskim korisnicima po protestiranim jamstvima
Donacije neprofitnim organizacijama, gradanima i kuóanstvima u tuzemstvu po
protestiranim j amstvima
Kapitalne pomoói trgovaðkim dru5tvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima
Pomoói primljene unutar opóeg proraðuna po protestiranim jamstvima
Povrat pomoói danih unutar opóeg proraðuna po protestiranim jamstvima
Povrat donacija danih neprofìtnim organizacijama, gradanima i kuóanstvima u
tuzemstvu po protestiranim jamstvima
Povrat kapitalnih pomoói danih trgovaðkim dru5tvima i obrtnicima po protestiranim
jamstvima
Povrat pomoói danih unutar opóeg proraðuna po protestiranim jamstvima
Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, gradanima i kuóanstvima u
tuzemstvu po protestiranim jamstvima
Povrat kapitalnih pomoói danih trgovaðkim dru5tvima i obrtnicima po protestiranim
jamstvima

2366

2373

S obzirom na navedeno, obveznici koji su u obrascu PR-RAS za prvo tromjeseðje 2020.
plaóanja po jamstvimaiskazali kao izdatke a povrate po protestiranim jamstvima kao p.i-itk.,
prilikom popunjavanja PR-RAS-a za razdoblje od L. sijeðnja do 31. oäujka 2021.,u stupcu
ff Ostvareno u izvje5tajnom razdoblju prethodne godine"o protestirana jamstva moraju
iskazati na pripadajuóim raðunima u okviru rashoda odnosno prihoda. Takoder, slijedom
navedenih izmjena, u prethodnom razdoblju potrebno je korigirati i rezultat u okviru
fïnancijske ímovine odnosno rezultat poslovanja.

2387
363s
3636
3663
3824

3865
6371
6372
6633

6634

9637
9663

9664
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V. Knjigovodstvene evidencije danih i primljenih pomoói i donacija u sustavu
proraõuna uslijed potresa i pandemije virusa COVID-l9

U izvanrednim okolnostima nastalima uslijed potresa koji su pogodili grad, Zagreb, Sisaðko-
moslavaðku, Karlovaöku i Zagrebaðku Zupaniju te Sirenja virusa COVID-I9, poveóan je broj
primljenih i danih donacija i pomoói izvan i unutar sustava proraðuna.

Primljene donacije dugotrajne nefinancijske imovine se, sukladno ðlanku 55. pravilnika o
proraðunskom raðunovodstvu i raðunskom planu (Narodne novine, br. 124114,1 15/15, g7l16,
3/18' 126119 i 108120, dalje u tekstu: Pravilnik), evidentiraju odobravanjem odgovarajuóeg
raðuna prihoda poslovanja i zaduùivanjem odgovarajuóeg raðuna rashoda zanabavudugotrajne
nefinancijske imovine. Istovremeno se za primljenu imovinu zaduùuje odgovarajuói raðun
nefinancijske imovine u razredu 0 Nefinancijska imovina, a odobrava odgovarajuói raðun
vlastitih izvorau razredu 9.

Primljene donacije kratkotrajne nefinancijske imovine evidentiraju se odobravanjem
odgovarajuóeg raðuna prihoda poslovanja i zaduâivanjem odgovarajuóeg raðuna rashoda za
nabaw kratkotrajne nefinancijske imovine u razredu 3. Donacije kratkotrajne imovine koja se
drZi na zalihama evidentiraju se u okviru razreda 0 i 9 te donacije sitnog inventara u razredu
0.

1. Proraõuni, proraðunski i izvanproraðunski korisnici dobili su donaciju izvan
sustava proraðuna koju zadrZavaju za svoje potrebe

Proraðuni, proraðunski i izvanproraðunski korisnici koji su kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu
dobili izvan sustava proraðuna, od gradana, trgovaðkih dru5tava, obrtnika, neprofitnih
otganizacija, primljene donacije koje zadräavalu za svoje potrebe, odnosno nisu namijenjene
daljnjoj distribuciji, evidentiraju na ranije naveden naðin sukladno ðlanku 55. pravilnika.

Primjer 1:

Trgovaðko druðtvo doniralo je glazbenoj Skoli stradaloj u potresu 2 glazbena instrumenta.
Vrijednost instrumenata je, sukladno priloZenoj dokumentaciji trgovaðkog drustva, 23.000 kn.

Primjer 2:

Trgovaðko dru5tvo doniralo je domu za odgoj djece i mladeZi 1.200 komada kirur5kih maski i
1.000 komada za5titnih rukavica. Povjerenstvo za procjenu imovine doma utvrdilo je vrijednost
pojedinaðne maske u iznosu od 3,00 kn i vrijednost pojedinaðne za5titne rukavice u iznosu od
0,50 kn.

5

OPIS IZNOS RACUN

DUGUJE POTRAZUJE
1. primljena donacija glazbenih instrumenata
od trgovaðkog dru5tva 23.000

42262 66323

02262 91r21



OPIS IZNOS RACUN

DUGUJE POTRAZUJE
1. primljena donacija kirur5kih maski i
za5titnih rukavica

4.100 32216 66313

* ako se donacije kratkotrajne imovine dríenazalihama, iste je potrebno evidentirati i u okviru
razreda 0 i 9

2. Proraðuni, proraõunski i izvanproraðunski korisnici prenose/daju donaciju
krajnjim korisnicima (gradanima)

Öestje sluðaj u praksi da pojedini proraöuni, proraðunski i izvanproraðunski korisnici dobivene
donacije od subjekata izvan sustava proraðuna prenose krajnjim korisnicima (gradanima),
odnosno primljene donacije ne zadrùavaju za svoje potrebe, veó na sebe preuzimaju iskljuðivo
obvezu/ulogu transfera donacija prema krajnjim korisnicima. U tom sluðaju proraðun,
proraðunski ili izvanproraðunski korisnik primljenu donaciju kratkotrajne nefinancijske
imovine evidentira odobravanjem odgovarajuóeg raðuna prihoda poslovanja i zaduhivanjem
odgovarajuóeg raðuna rashoda za nabavu kratkotrajne nefinancijske imovine u razredu 3,
odnosno primljenu donaciju dugotrajne nefinancijske imovine evidentira odobravanjem
odgovarajuóeg raðuna prihoda poslovanja i zaduäivanjem odgovarajuóeg raðuna rashoda za
nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (te zaduùenjem odgovarajuóeg raðuna nefinancijske
imovine urazredu 0 i odobrenjem odgovarajuóeg raðuna vlastitih izvora u razredu 9). Danu
donaciju takoder evidentira u okviru pripadajuóih raðuna prihoda i rashoda.

Da bi se donacije raðunovodstveno mogle evidentirati potrebno je znati njihovu vrijednost.
Ukoliko od davatelja donacije nije moguóe dobiti informaciju o nabavnoj odnosno trZi5noj
vrijednosti donirane robe, istu je potrebno procijeniti od strane povjerenstva za procjenu
imovine.

Primjer 3:

Trgovina gradevinskog materijala donirala je opóini 10.000 komada crijepa vrijednosti
75.000,00 kn. opóina crijepove preraspodjeljuje gradanimazaobnovu krovova.

OPIS IZNOS RACUN

DUGUJE POTRAZUJE
1. primljena donacija 10.000 kom crijepa 7s.000 32241 66313

2. crijepovi raspodijeljeni gradanima za
obnovu krovova 7s.000 38r29 64251

* ako se donacije kratkotrajne imovine drZe nazalihama, iste je potrebno evidentirati i u okviru
razreda 0 i 9

U sluðaju da nabavu crijepova izvrsi proraðun, proraõunski ili izvanproraðunski korisnik
(ministarstvo, Zupanija, grad, opóina,...), u svojim poslovnim knjigama navedeno evidentira
kao donaciju u okviru prihoda i rashoda.
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Primjer 4:

Opóina je nabavila 10.000 komada crijepova vrijednosti 75.000,00 kn. Opóina crijepove donira
gradanima za obnovu krovova.

OPIS IZNOS RACUN

DUGUJE POTRAZUJE
1. nabava 10.000 kom crijepova 75.000 32241 23224

2. davanje donacije crijepova gradanima 7s.000 38129 64251

U sluöaju kada proraöun, proraöunski i izvanproraðunski korisnik daje donaciju u novcu
korisnicima izvan sustava proraðuna (gradanima, kuóanstvima) navedeno evidentira u okviru
podskupine 381 Tekuóe donacije. I u sluðajevima kada sufinancira dio ili ukupnu najamninu
stanova gradanima koji su zbog potresa morali napustiti svoje stanove ili sufinancira tro5kove
sanacije Stete na objektima za stanovanje, navedeno evidentira u okviru podskupine 381.

Primjer 5:

Grad je sufinancirao gradanima öiji su stambeni objekti o5teóeni u potresu te nisu uporabljivi
za stanovanje tro5kove mjeseöne najamnine te tro5kove ovjere ugovora o najmu kod javnog
biljeZnika u visini 600.000,00 kn.

OPIS IZNOS naÖuru

DUGUJE POTRAZUJE
1. sufinanciranje tro5kova najma stanova i
tro5kova javnog bilj eZnika

600.000 38117 11121

Primjer 6:

Grad je sufinancirao gradanima ðiji su stambeni objekti o5teóeni u potresu te nisu uporabljivi
za stanovanje tro5kove materijala potrebno za obnovu u visini 800.000 kn.

3. Proraðunio proraðunski i izvanproraðunski korisnici dali su ili dobili donaciju
unutar sustava opóeg proraðuna

Sukladno Pravilniku, medusobni prijenosi kratkotrajne i dugotrajne nefinancijske imovine
proraðuna, proraðunskih i izvanproraðunskih korisnika (subjekata unutar opóeg proraðuna)
evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine. Slijedom navedenog, proraöuni, proraðunski
i izvanproraðunski korisnici koji donacije dobiju od drugog subjekta opóeg proraöuna,
navedeno ne iskazuju u okviru prihoda i rashoda veó posredstvom podskupine 915 Promjene u
vrijednosti i obujmu imovine i obveza.
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RACUNOPIS IZNOS
DUGUJE POTRAZUJE

1. sufinanciranje tro5kova gradevinskog
materijala 600.000 381 17 1 1 1 2 1



Primjer 7:

ärqanijaje nabavila 4 zatvorena Satora s podnicom dimenzija 4x8 vrijednosti 140.000,00 kn.
äupanijaprenosi Satore gradovima na podruðju svoje Zupanije. Jedan od gradova donira Sator
svom proraðunskom korisniku javnoj vatrogasnoj postrojbi.

Knjigovodstvene evidencij e kod

evidencije kod

Knjigovodstvene evidencije kod javne vatro postrojbe

Primjer 8:
x
Zupanlia je nabavila 30.000 komada kirurskih maski nabavne vrijednosti 90.000,00 kn.
Navedene maske raspodijelila je zdravstvenim ustanovama u sustavu opóeg proraðuna na
podruðju svoje Zupanije.

Knjigovodstvene evidencije kod

e

e
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RACUNOPIS IZNOS
DUGUJE POTRAZUJE

42273 24227
1. nabava Satora 140.000

02273 91111

9r512 02273
2. prijenos Satora gradovima 140.000

91111 91512

RACUNOPIS IZNOS
DUGUJE POTRAZUJE

02273 91512
1. primljena donacija Satora od Zupanije 35.000

91512 91111

91512 022732. prijenos Satora javnoj vatrogasnoj
postrojbi 3s.000

91111 91512

RACUNOPIS IZNOS
DUGUJE POTRAZUJE

02273 9t512
1. primljena donacija Satora od grada 35.000

9T512 91111

RACUNOPIS IZNOS
DUGUJE POTRAZUJE

32216 23221
1. nabava kirurðkih maski 90.000

06t21 91111

2. prijenos maski zdravstvenim ustanovama 90.000 9rs12 0612t



91111 91512

Knjigovodstvene evidencije kod zdravstvene ustanove koja je zapnmila2.00O komada rnaski

VI. Nagrada radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pruZanje
zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 136120) o posebnoj
nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezaîe zapruùanje zdravstvene
skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-I9, zdravstvene ustanove djelatnicima koji
obavljaju takve poslove isplaóuju posebnu nagradu u iznosu od 10 oá od osnovne plaóe radnika.

Nagrada se isplaóuje uz plaóu radnika, a knjigovodstveno se evidentira kao plaó,a za posebne
uvjete rada u okviru odjeljka 3114.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za isplatu nagrada, a s obzirom na
to da se ne radi o prihodu temeljern ugovornih obveza s HZZO-om. zdravstvene ustanove
navedene prihode evidentiraju u okviru osnovnog raðuna 63414 Tekuóe pomoói od HZMO-a,
HZZ-a i HZZO-a.

S po5tovanjem,

CAR

OPIS IZNOS RACUN

DUGUJE POTRAZUJE

1. primljene kirurSke maske 6.000
06121 91512

91512 91111

2. utro5ak maski 6.000 91111 06121
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