
UPUTA ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORA ČUNA KOD STATUSNIH 
PROMJENA 

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave 
(dalje u tekstu: Zakon) koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. listopada 2016.  
ustrojavaju se ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije te se 
određuje njihov djelokrug. Iz Zakona koji je stupio na snagu 16. listopada 2016., a sukladno 
ustrojstvu i djelokrugu propisanim Zakonom, proizlaze statusne promjene središnjih tijela 
državne uprave - određenih proračunskih korisnika državnog proračuna od kojih slijedeće 
utječu na financijski plan i izvršavanje financijskog plana: 

• pripajanje jednog središnjeg tijela državne uprave - proračunskog korisnika 
drugom (postojećem) središnjem tijelu državne uprave - proračunskom 
korisniku  (Ministarstvo poduzetništva i obrta prestaje s radom, kao posebno 
ministarstvo a njegove poslove preuzima Ministarstvo gospodarstva, maloga i 
srednjega poduzetništva i obrta), 

• pripajanje dijela jednog ili više središnjih tijela državne uprave - proračunskih 
korisnika postojećem središnjem tijelu državne uprave - proračunskom 
korisniku  (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nastavlja s radom kao Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike), 

• dijeljenje središnjih tijela državne uprave - proračunskih korisnika u dva ili više 
novih središnjih tijela državne uprave - proračunskih korisnika (Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta nastavlja s radom kao Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja, a upravne i stručne poslove koji se odnose na područje športa preuzima 
Središnji državni ured za šport), 

• prestanak rada ureda ustrojenog uredbom Vlade Republike Hrvatske i osnivanje 
novog središnjeg državnog tijela (Digitalni informacijsko - dokumentacijski ured 
prestaje s radom, a njegove poslove preuzima Središnji državni ured za razvoj 
digitalnog društva). 

 

Izvršavanje financijskih planova središnjih državnih tijela - prora čunskih korisnika kod 
kojih dolazi do statusnih promjena  

Središnja državna tijela - proračunski korisnici (dalje u tekstu: proračunski korisnici) kod 
kojih dolazi do statusnih promjena dužni su postupati na način kako je opisano ovom uputom 
do sljedeće obavijesti. 

• Svi računi uneseni u sustav državne riznice, za koje je čelnik proračunskog 
korisnika ili ovlaštena osoba dao nalog za plaćanje, odnosno računi koji su 
odobreni za plaćanje od strane čelnika proračunskog korisnika ili ovlaštene osobe 
do 15. listopada 2016. bit će izvršeni u skladu s datumom dospijeća na teret 
postojećeg financijskog plana.  

• Za račune evidentirane u sustavu državne riznice na teret postojećeg financijskog 
plana, za koje čelnik proračunskog korisnika ili ovlaštena osoba nije dao nalog za 
plaćanje, odnosno za račune koji nisu odobreni za plaćanje od strane čelnika 
proračunskog korisnika ili ovlaštene osobe do 15. listopada 2016., mora se ishoditi 
ovlaštenje novoimenovanog čelnika proračunskog korisnika. 



• Novoimenovani čelnik proračunskog korisnika daje ovlast za tehničku provedbu 
naloga za plaćanje na teret financijskog plana proračunskog korisnika koji je prestao s 
radom. Ovlast za tehničku provedbu naloga za plaćanje podrazumijeva da osoba 
ovlaštena od strane novoimenovanog čelnika proračunskog korisnika može u sustavu 
državne riznice promijeniti status dokumenta iz statusa F u status Z čime se dokument 
račun pretvara u dokument zahtjev za plaćanje. Svi dokumenti računa prije promjene 
statusa dokumenta računa moraju biti prethodno odobreni za plaćanje od strane 
novoimenovanog čelnika proračunskog korisnika ili ovlaštene osobe. 

Primjer: novoimenovani ministar gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i 
obrta daje ovlast službeniku ili namješteniku bivšeg Ministarstva poduzetništva i obrta 
da može u sustavu državne riznice tehnički provesti nalog za plaćanje. Ovlašteni 
službenik ili namještenik promijeniti će status dokumenta iz statusa F u status Z čime 
se dokument račun pretvara u dokument zahtjev za plaćanje. Svi dokumenti računa 
prije promjene statusa dokumenta računa moraju biti prethodno odobreni za plaćanje 
od strane novoimenovanog ministra gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva 
ili ovlaštene osobe.  

• Novoimenovani čelnik proračunskog korisnika daje ovlast za tehničku provedbu 
naloga za plaćanje na teret dijela financijskog plana starog proračunskog korisnika, 
odnosno na teret programa, aktivnosti i projekata koji će biti pripojeni njegovom 
djelokrugu rada. Ovlast za tehničku provedbu naloga za plaćanje podrazumijeva da 
osoba ovlaštena od strane novoimenovanog čelnika proračunskog korisnika može u 
sustavu državne riznice promijeniti status dokumenta iz statusa F u status Z čime se 
dokument račun pretvara u dokument zahtjev za plaćanje. Svi dokumenti računa prije 
promjene statusa dokumenta računa moraju biti prethodno odobreni za plaćanje od 
strane novoimenovanog čelnika proračunskog korisnika ili ovlaštene osobe. 

Primjer 1: novoimenovani ministar zaštite okoliša i energetike daje ovlast službeniku 
ili namješteniku u Ministarstvu poljoprivrede da može u sustavu državne riznice 
tehnički provesti nalog za plaćanje na teret programa, aktivnosti i projekata koji će 
biti pripojeni djelokrugu rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ovlašteni 
službenik ili namještenik promijeniti će status dokumenta iz statusa F u status Z čime 
se dokument račun pretvara u dokument zahtjev za plaćanje. Svi dokumenti računa 
prije promjene statusa dokumenta računa moraju biti prethodno odobreni za plaćanje 
od strane novoimenovanog ministra zaštite okoliša i energetike. 

Primjer 2: Čelnik Središnjeg državnog ureda za šport daje ovlast službeniku ili 
namješteniku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja da može u sustavu državne riznice 
tehnički provesti nalog za plaćanje na teret programa, aktivnosti i projekata koji će 
biti u djelokrugu rada Središnjeg državnog ureda za šport. Ovlašteni službenik ili 
namještenik Ministarstva znanosti i obrazovanja promijeniti će status dokumenta iz 
statusa F u status Z čime se dokument račun pretvara u dokument zahtjev za plaćanje. 
Svi dokumenti računa prije promjene statusa dokumenta računa moraju biti prethodno 
odobreni za plaćanje od strane novoimenovanog čelnika Središnjeg državnog ureda 
za šport. 

 


