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Aplikacija Ministarstva financija integrirana je sa NIAS sustavom i novim podsustavom e- 
Ovlaštenja. Sustav e-Ovlaštenja omogućava generiranje i upravljanje dokumentima e- 
Punomoći za pristup na e-uslugu kao i registraciju na poslovne e-usluge preko web sučelja, e- 
Punomoć je elektronički dokument unutar sustava e-Ovlaštenja koji korisniku omogućava 

Kao što je i najavljeno prvi financijski izvještaji obveznika putem nove aplikacije Registar 
korisnika proračuna i izvanproračunskih korisnika i aplikacija za financijsko izvještavanje - 
RKPFI predavat će se za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 
Navedeno znači da su zadnji financijski izvještaji koji su se predavali putem FINA-e oni za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. te FINA više neće prikupljati financijske izvještaje 
počevši od financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

PREDMET: Obavijest o održavanju edukacija za korištenje nove aplikacije za 
podnošenje financijskih izvještaja u sustavu proračuna i Registra 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika
- dostavlja se

Dopisom Ministarstva financija od 28. listopada 2021. (KLASA: 400-02/21-01/81, URBROJ: 
513-05-03-21-1) dostavljenim putem elektroničke pošte, najavljene su promjene u načinu 
podnošenja financijskih izvještaja u sustavu proračuna i vođenju Registra proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika. Dopis je objavljen i na intemetskim stranicama Ministarstva 
financija (www.mfin.gov.hr -> Istaknute teme -> Državna riznica -> Računovodstvo -> 
Financijsko izvještavanje).
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Vrijeme

14. prosinca 2021. 9:00-10:30

15. prosinca 2021. 9:00-10:30

reguliranje prava pristupa na e-uslugu. Kako bi e-Punomoć bila aktivna, trebaju ga elektronički 
potpisati/potvrditi svi potrebni potpisnici na strani Opunomoćitelja (ovlaštena osoba koja daje 
pravo) i/ili Opunomoćenika (osoba koja prima pravo), u ovom slučaju osobe koje će raditi na 
aplikaciji.

S obzirom na veliki broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika kao i tehničke mogućnosti edukacije će se održati samo za 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razdjele državnog proračuna i 
izvanproračunske korisnike. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i razdjeli 
državnog proračuna dužni su u što kraćem roku o navedenom obavijestiti proračunske korisnike 
iz svoje nadležnosti.

Ovlaštenim osobama poslovnog subjekta omogućeno je samostalno korištenje sustava, a za sve 
Korisnike koji nisu u mogućnosti isto odraditi samostalno (npr. ne posjedovanje vjerodajnice 
odgovarajuće razine sigurnosti), kao i za sve poslovne procese koji se ne mogu automatizirati 
u potpunosti zbog nepotpunosti podataka u nadležnim registrima, omogućena je podrška kroz 
ulogu Referenta e-Ovlaštenja u podružnicama Fine.1

Sudionici (županije i sve jedinice lokalne 
samouprave na njihovom području)

• Zagrebačka županija
• Krapinsko-zagorska županija
• Sisačko-moslavačka županija
• Karlovačka županija
• Varaždinska županija
• Koprivničko-križevačka županija
• Bjelovarsko-bilogorska županija
• Virovitičko-podravska županija
• Primorsko-goranska županija
• Ličko-senjska županija
• Požeško-slavonska županija
• Brodsko-posavska županija
• Zadarska županija
• Osječko-baranjska županija
• Šibensko-kninska županija
• Vukovarsko-srijemska županija
• Splitsko-dalmatinska županija
• Istarska županija 

Zbog epidemiološke situacije, edukacije će se održati u online formatu prema sljedećem 
rasporedu:
Datum

Ministarstvo financija će zajedno s izvršiteljem usluge razvoja nove aplikacije održati 
edukacije za rad s novom aplikacijom i način prijave u aplikaciju. Također, izrađen je i 
korisnički priručnik te prezentacije koje će korisnicima biti dostupne za preuzimanje i daljnje 
korištenje kroz aplikaciju.

1 wvvw.rina.hr/e-ovlastenja (www.fma.hr -> Javne usluge -> Elektroničke usluge -> e- 
ovlaštenja)

wvvw.rina.hr/e-ovlastenja
http://www.fma.hr


16. prosinca 2021. 9:00-10:30 državnog

S poštovanjem,

ZNIČAR

ć

7*1

Mafiji
10 -

Za sve eventualne poteškoće u radu s aplikacijom Ministarstvo financija osigurat će tehničku 
podršku.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podijeljene su geografski po županijama, 
što znači da primjerice edukacija za Krapinsko-zagorsku županiju obuhvaća i samu županiju 
kao i sve gradove i općine s područja županije.

S obzirom na tehničke mogućnosti svaka jedinica/razdjel će moći edukaciji pristupiti putem 
samo jednog računala. Ako tehničke mogućnosti dozvoljavaju jedinica/razdjel može osigurati 
prisustvo korisnika iz svoje nadležnosti u svojim prostorijama na način da svi prate edukaciju 
putem jednog računala.

Poveznica za pristup edukaciji bit će dostavljena na adresu elektroničke pošte sudionika. 
Sudionici edukacije dužni su potvrditi sudjelovanje na edukaciji na mail 
proračunsko.računovodstvo^ mfin.hr najkasnije dva dana prije održavanja edukacije.

GLAVNI DRŽAVNI 
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Napominjemo kako će se kod predaje financijskih izvještaja u novoj aplikaciji također koristiti 
Excel predložak obrazaca financijskih izvještaja kojeg će obveznici preuzimati direktno iz 
aplikacije. Predložak Excel dokumenta neće sadržavati kontrole kao do sada, već će iste biti 
ugrađene kroz samu aplikaciju prilikom učitavanja izvještaja u istu. U slučaju eventualnih 
grešaka u ispuni podataka u financijskim izvještajima, obvezniku će se kod učitavanja izvještaja 
iste ispisati na zaslonu.

Na edukaciji će biti objašnjeno korištenje modula Registar proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika, koji će sadržavati popis svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji su ujedno i obveznici predaje financijskih 
izvještaja u sustavu proračuna, i putem kojeg će se odvijati sve radnje vezane uz Registar 
proračunskih i izvanproračunskih korisnika - prijava upisa, promjene podataka i brisanja 
subjekta. Drugi dio edukacije odnosit će se na predaju financijskih izvještaja gdje će svaki 
obveznik financijskog izvještavanja samostalno učitavati svoje financijske izvještaje direktno 
u aplikaciju.

• Dubrovačko-neretvanska županija
• Međimurska županija
• Grad Zagreb
• Izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave
• Razdjeli državnog proračuna
• Izvanproračunski korisnici

proračuna

mfin.hr

