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           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO–ZAGORSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA TUHELJ 
   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

KLASA: 007-02/22-01/11 

URBROJ: 2140-29-03-22-1 

Tuhelj, 12.10.2022.  
        

Temeljem članka 26. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) Jedinstveni 

upravni odjel Općine Tuhelj dana 12.10.2022. godine donosi sljedeće  

 

Upute  

za izradu plana proračuna Općine Tuhelj za razdoblje  

2023.-2025. godine 

 

1. Opće odredbe 

 

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) te na 

temelju Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Tuhelj izradio je svoje Upute za izradu financijskog plana korisniku općinskog proračuna za 

razdoblje 2023.-2025. godine.   

Na izrada Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje 2023.-2025. godine utjecao je i Zakon o 

uvođenju eura kao službene valute RH (Narodne novine 57/22 i 88/22) temeljem kojeg se 

proračun za razdoblje 2023-2025. god. donosi u valuti euro. 

Vezano za dvojno iskazivanje proračunskih dokumenata u eurima i kunama, u skladu s 

Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz 

lipnja 2022., preporuka je proračunskim korisnicima da u Općem dijelu financijskog plana 

sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskažu dvojno u kunama i 

eurima. 

Prijedlog financijskog plana proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. sastoji se od plana za proračunsku godinu 

i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži opći i posebni dio te obrazloženje financijskog 

plana. 

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 

razdoblje 2022. - 2024. dostavljaju se svim županijama, gradovima i općinama kako bi, na 

temelju istih i u skladu s odredbama Zakona o proračunu, jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave izradile svoje upute za izradu proračuna i dostavile ih svojim 

proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. 

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana, odnosno proračuna jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima 

kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama 

(„Narodne novine“ br. 26/10., 120/13. i 01/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i 

Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19). 

Ove upute sadrže sljedeće elemente:   

▪ Osnovni koncept i strukturu plana proračuna,  
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▪ Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna Općine 

Tuhelj za razdoblje 2023.-2025. godine, 

▪ Opis planiranih politika Općine Tuhelj, 

▪ Procjena prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna Općine Tuhelj za razdoblje 

2023.-2025. godine, 

▪ Okvirni Prijedlog visine financijskog plana korisnika proračuna Općine Tuhelj za  

razdoblje 2023.-2025. godine,  

▪ Način priprema i terminski plan izrade proračuna Općine Tuhelj za razdoblje 2023.-

2025. godine, 

▪ Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o ostavljanju i predaji Izjave o 

fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. 

 

2. Osnovni koncept plana proračuna 

 

Obveze proračunskog korisnika Općine Tuhelj prilikom izrade prijedloga plana proračuna 

za 2023.-2025. godinu su sljedeće: 

 

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika Općine Tuhelj za razdoblje 2023.-

2025. godine mora sadržavati sljedeće elemente:  

1. procijenjene prihode i primitke iskazane po vrstama,  

2. plan rashoda i izdataka, razvrstan prema proračunskim klasifikacijama i 

3. detaljno obrazloženje prijedloga financijskog plana. 

 

Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži:  

- sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, 

- obrazložene programe, 

- zakonske i druge podloge na kojima se ti programi zasnivaju, 

- ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za 

provođenje programa, 

- ostala obrazloženja i dokumentaciju. 

 

Prilikom izrade obrazloženja naglasak je potrebno staviti na ciljeve koji se programima 

namjeravaju postići i pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva. Financijski plan 

proračunskog korisnika treba biti uravnotežen. 

 

Razvojne potrebe proračunskog korisnika ugrađene su i u Provedbeni program. 

Provedbenim programom jedinice lokalne samouprave opisuje se i osigurava provedba 

posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice lokalne samouprave, odnosno provedba 

posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice lokalne 

samouprave (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.  

 

Najznačajnije novosti Zakona vezane za izradu proračuna: 

➢ Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine 

Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio 

na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana. 

Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u 

izvršavanju proračuna. 

➢ Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Prema 

prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana 

razvojnih programa. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio 
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proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj, odnosno, Zakon detaljno 

propisuje sadržaj obrazloženja. 

➢ Financijski plan proračunskog korisnika sadržajno se izjednačava sa sadržajem 

proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. 

Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja 

financijskog plana proračunskog korisnika. 

 

Napominjemo kako uz standardnu ekonomsku klasifikaciju, proračunski korisnik treba u 

izradi financijskog plana primijeniti i klasifikaciju po izvorima financiranja.  

 

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci 

određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici proračuna planiraju se te se raspoređuju i 

iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci se planiraju, izvršavaju i 

računovodstveno prate prema izvorima financiranja.  

 

Što se tiče namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika Odlukom o izvršavanju 

proračuna Općine biti će propisano izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te 

vlastitih prihoda u Proračun.  

  

Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, što 

proizlazi iz članka 29. Zakona o proračunu. Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih 

prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, 

organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. 

 

Budući da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi 

financijski plan prilikom izrade financijskog plana u obzir je potrebno uzeti planirani rezultat 

poslovanja, odnosno procjenu rezultata poslovanja.  

 

Proračunski korisnik treba  prvenstveno planirati projekte u skladu s utvrđenim prioritetima, 

raspoloživim sredstvima te realnom dinamikom provedbe pojedinih projekata. Proračunskom 

korisniku se napominje da, sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o proračunu, visina 

financijskog plana po razdjelima organizacijske klasifikacije obuhvaća:  

- visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje 

proizlaze iz trenutno važećih propisa, i  

- visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih 

programa, odnosno aktivnosti.  

 

Krajnji rok za dostavu financijskog plana proračunskog korisnika Jedinstvenom 

upravnom odjelu je 5. studeni 2022. godine.  

 

3. Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna Općine 

Tuhelj za razdoblje 2023.-2025. godine:  

 

Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna Općine Tuhelj 

proizlaze iz Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023-2025. godine. 

Sukladno navedenom Proračun Općine Tuhelj za razdoblje 2023.-2025. biti će usmjeren na: 

konsolidaciju proračunskih tijekova i uspostavljanje strukturne ravnoteže prihoda i rashoda 

proračuna Općine Tuhelj, održivi gospodarski razvoj baziran na razvoju poduzetništva i 

ekološke poljoprivrede uz tendenciju otvaranja novih radnih mjesta, razvoj društvene 

infrastrukture i ljudskih potencijala, porast životnog standarda kroz daljnji razvoj komunalne 

infrastrukture, promoviranje i poticanje kulturnih i sportskih događanja, održavanje i poticanje 

https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/drzavna-riznica/Upute%20za%20izradu%20prora%C4%8Duna%20jedinica%20lokalne%20i%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave%20za%20razdoblje%202023.%20-%202025..pdf
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socijalnih programa, očuvanje okoliša, unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava, 

unapređenje razvoja turizma te poticajna sredina za mlade. 

 

 

4. Opis planiranih politika Općine Tuhelj  

  

Općina Tuhelj će temeljem raspoloživih ljudskih, materijalnih i financijskih resursa 

provoditi politiku osiguranja uvjeta za gospodarski i društveni razvitak, kvalitetu posla, 

kvalitetu stanovanja i života koristeći svoj relativno geografski dobar položaj i prometne 

prednosti (mala udaljenost od velikih gradova) te prirodne resurse za razvoj u modernu općinu 

s novim urbanim sadržajima i kvalitetom koja privlači mlade.  

 

Mjere i aktivnosti za projekcije Općine precizirati će se na godišnjem nivou i projekcijama 

za trogodišnje razdoblje i to sukladno donošenju Proračuna prema programskoj klasifikaciji i  

odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, a u skladu sa normativnim ustrojem te 

izvršavanju prihoda Proračuna Općine Tuhelj, te mogućoj potpori unutar županije, opće države 

i ostalih institucija pri tekućim i kapitalnim investicijskim ulaganjima. 

 

Proračun Općine Tuhelj za naredno trogodišnje razdoblje temeljiti će se na ciljevima 

definiranim u Provedbenom programu:  
 

Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS Posebni ciljevi Plana razvoja KZŽ 

Razvojni smjer 1. 
ODRŽIVO 
GOSPODARSTVO I 
DRUŠTVO 

SC 1: Konkurentno i inovativno 
gospodarstvo 

• Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i 
poticanje održivog i inovativnog gospodarstva 

• Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog 
upravljanja kulturnom baštinom te poticanje 
kreativnosti 

SC 2: Obrazovani i zaposleni ljudi 
• Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i 

usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta 
rada 

SC 3: Učinkovito i djelotvorno 
pravosuđe, javna uprava i 
upravljanje državnom imovinom 

• Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i 
učinkovitosti javne uprave 

Razvojni smjer 2. 
JAČANJE 
OTPORNOSTI NA 
KRIZE 

SC 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život 
• Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i 

dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te 
poticanje na zdrav i aktivan način života 

SC 7: Sigurnost za stabilan razvoj 
• Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od 

katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva 

Razvojni smjer 3. 
ZELENA I 
DIGITALNA 
TRANZICIJA 

SC 8: Ekološka i energetska tranzicija 
za klimatsku neutralnost 

• Posebni cilj 9. Poticanje 
održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim 
okolišem 

SC 9: Samodostatnost u hrani i 
razvoj biogospodarstva 

• Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje 
poljoprivredne proizvodnje 

SC 10: Održiva mobilnost 
• Posebni cilj 11. Unapređenje prometne 

povezanosti i poticanje održive mobilnosti 

SC 11: Digitalna tranzicija društva i 
gospodarstva 

• Posebni cilj 2. Poticanje 
digitalne transformacije Krapinsko-zagorske 
županije 

Razvojni smjer 4. 
RAVNOMJERNI 
REGIONALNI 
RAZVOJ 

SC 12: Razvoj potpomognutih 
područja i područja s razvojnim 
posebnostima 

• Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i 
potpomognutih područja 
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5. Procjena prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Općine Tuhelj za 

razdoblje 2023. -2025. godine 

 

Krajem 2020. godine donesene su nove izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak 

koje su stupile na snagu s 01.01.2021. godine, a odnose se na povrat poreza za 2020. godinu; 

osobe koje imaju do 25 godina oslobođene su u potpunosti od plaćanja poreza na dohodak u 

2021. godini te zaposlene osobe između 26 i 30 godina oslobođene su za 50%. Za tu promjenu 

Zakona, država nije predvidjela kompenzacijsku mjeru što će imati negativan utjecaj na prihode 

proračuna bez obzira na promjenu stope poreza na dohodak gdje lokalnim jedinicama pripada 

74% umjesto dosadašnjih 60% raspodjele. Naime, država je u svibnju tekuće godine 

intervenirala s pomoći prilikom povrata poreza građanima za 2021. godinu, a od kolovoza ta 

nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna u visini 25% raspoloživih 

sredstava na računu poreza na dohodak. Pitanje je da li će Općina Tuhelj uspjeti vratiti sva 

sredstva do 31.12. ili će se dio obveze prenijeti u 2023. godinu. 

Uvažavajući najavljene promjene u poreznom sustavu, te stvarno stanje i potrebe na 

terenu kao i trenutne i buduće obveze po kreditima, Općina Tuhelj izraditi će prijedlog 

proračuna za naredno razdoblje. 

 

6. Okvirni Prijedlog visine financijskog plana korisnika proračuna Općine Tuhelj za 

razdoblje 2023.-2025. godine 

 

Vodeći računa o izvršenju financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu (2021. 

godinu) i planu za tekuću proračunsku godinu (2022. godinu), kao i devetomjesečnom 

izvještaju o izvršenju Proračuna za 2022. godinu, a obzirom na fiskalne mogućnosti i 

ograničenja Proračuna kao i potporama iz Državnog proračuna, planovi korisnika su limitirani.  

 

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2015. godine („Narodne novine“ 15/15.) 

uvedena je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za utvrđivanje dvojnih 

limita za proračunske korisnike iz nadležnosti, odnosno jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužne su u svojim Uputama za izradu proračuna odrediti visinu 

financijskog plana po proračunskim korisnicima koja sadrži visinu financijskog plana za 

prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te visinu financijskog plana za 

sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, raspoređen na: 

a) visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje 

proizlaze iz trenutno važećih propisa, i 

b) visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih 

programa, odnosno aktivnosti.   

 

Sukladno gore navedenom sredstva za financiranje proračunskog korisnika Općine 

Tuhelj za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. godinu određena su u sljedećim iznosima: 

RKP Općina Tuhelj 

2023. 2024. 2025. 

1. limit 
2. 

limit 
Plan 2023. 1. limit 

2. 
limit 

Plan 2024. 1. limit 
2. 

limit 
Plan 2025. 

51837 

Dječji vrtić 

Potočić 

Tuheljski 
15.594 - 15.594 15.594 - 15.594 15.594 - 15.594 

Program: 9002 

Ostali dječji 
vrtići 

Aktivnost: 

A000001: 

Redovna 
djelatnost DV 

Potočić 

Tuheljski 

191.300 - 191.300 190.800 - 190.800 196.800 - 196.800 
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Napominjemo da postoji realna mogućnost smanjenja limita ovisno o ostvarenju prihoda te 

dinamici i realizaciji kapitalnih projekata.   

 

Ukoliko postoji opravdani zahtjev za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih 

programa, odnosno aktivnosti nadležni Upravni odjel utvrditi će temeljem obrazloženog 

pismenog zahtjeva proračunskog korisnika, a u suradnji s Upravnim odjelom preduvjete i limite 

za navedeno. 

 

Vezano uz rashode za zaposlene, proračunski korisnik mora se pridržavati sistematizacije i 

plana prijema u službu, te je u rashodima potrebno planirati plaće dužnosnika, službenika, 

namještenika i vježbenika.  

 

Korisnici proračuna ostale rashode za zaposlene planiraju u svom prijedlogu financijskog 

plana sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, te Pravilnika o materijalnim i drugim 

pravima.  

 

Doprinosi na plaće planiraju se sukladno važećim zakonskim odredbama (Zakon o 

doprinosima za obvezna osiguranja, Pravilnik o doprinosima na obvezna osiguranja i Naredba 

o iznosima osnovica za obračun doprinosa).  

 

Financijska preraspodjela moguća je u korist ostvarivanja programa korisnika pri čemu 

treba voditi računa da svako odstupanje od zadanih i usvojenih projekcija treba posebno 

obrazložiti prilikom izrade Plana. 

 

Za potrebe konsolidacije Proračuna na razini Općine Tuhelj, proračunski korisnik dužan je 

svoje financijske planove dostaviti na 4. razini ekonomske klasifikacije.  

 

7. Način priprema i terminski plan izrade proračuna Općine Tuhelj za razdoblje 2023.-

2025. godine 

 

Proračun i financijski planovi (dalje: planovi) izrađuju se za tekuću godinu (za koju se plan 

donosi) kao i predviđanja za naredne dvije godine. Financijski plan čine prihodi i primici te 

rashodi i izdaci raspoređeni u programe. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti 

i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. 

 

Općina Tuhelj ima ustrojen Jedinstveni upravni odjel koji izrađuje zajednički plan s 

proračunskim korisnikom iz svog djelokruga, a na temelju dokumentiranog i obrazloženog 

zahtjeva. 

 

Kod izrade prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. - 2025. primjenjuje se Pravilnik 

o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 

 

Budući da je pri izradi financijskih planova ključno napraviti vezu s proračunskim 

klasifikacijama u tom se je dijelu nužno držati odredbi Pravilnika o proračunskim 

klasifikacijama. Programska shema biti će izrađena u skladu sa odredbama Pravilnika o 

proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10. i 120/13.).   

  

Upravno vijeće obvezno je usvojiti financijski plan korisnika, a predstavničko tijelo 

proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. na razini skupine (druga razina 

računskog plana) do kraja godine, kako bi se od 1. siječnja 2023. mogle preuzimati i 

izvršavati nove obveze. 
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Nakon što je Proračun donesen proračunski korisnik prema potrebama izrađuje mjesečni 

financijski plan za 2023. godinu po mjesecima i dostavlja ga JUO Općine Tuhelj na njihovo 

traženje.  

Korisniku proračuna sredstva će se doznačivati prema njegovim mjesečnim zahtjevima u 

skladu s ostvarenjem proračuna, a smije ih koristiti samo za namjene koje su određene 

proračunom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.  

 

 Izvješće o utrošenim sredstvima korisnik dostavlja na traženje u pisanom obliku 

do 10.-tog u mjesecu za prethodni mjesec.  

 

Za svako prekoračenje proračunskih sredstava mora postajati važeća 

dokumentacija usvojena od strane Upravnog vijeća, temeljem koje će se isto eventualno 

uvrstiti u izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu.  
 

 

TERMINSKI PLAN  IZRADE PRORAČUNA ZA 2023.- 2025. GODINU 
 

1. Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije do 5. studenoga 2022. godine mora 

biti dostavljen zahtjev za uvrštenje u proračun u skladu s Zakonom o proračunu i 

propisanom metodologijom za izradu financijskih planova. 

2. Jedinstveni upravni odjel izraditi će na temelju dostavljenog zahtjeva Nacrt 

proračuna za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu, te će isti dostaviti 

Načelniku do 15. listopada 2022. godine.  

 3. Nacrt Proračuna Općine Tuhelj za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 

godinu Načelnik upućuje predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga 2022. 

godine.  

 4. Po usvajanju Proračuna Općine Tuhelj od strane Općinskog vijeća, upravno 

vijeće proračunskog korisnika obvezno je usvojiti svoj financijski plan do 31.12.2022. 

godine. 

 

Napominjemo da će u skladu s mogućnostima i ograničenjima terminski plan mijenjati uz 

suglasnost Načelnika. 

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna, podneseni amandmani kojima se predlaže 

povećanje rashoda iznad iznosa utvrđenih prijedlogom, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se 

istodobno predloži smanjenje nekih drugih rashoda, te da ne smije biti daljnjih opterećenja na 

proračunsku zalihu.  

Novost je da je člankom 41. novog Zakona o proračunu detaljno uređeno predlaganje 

amandmana na način da se mogu podnositi amandmani kojima se predlaže:  

- povećanje proračunskih rashoda iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planom izvanproračunskog 

korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pod uvjetom da se istodobno 

predloži smanjenje drugih rashoda u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom 

dijelu proračuna ili financijskog plana i  

- povećanje proračunskih izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planom izvanproračunskog 

korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pod uvjetom da se istodobno 

predloži smanjenje drugih izdataka u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom 

dijelu proračuna ili financijskog plana. 
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8. Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o 

fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila  

 Izjava o fiskalnoj odgovornosti daje se i nadalje na temelju Upitnika o fiskalnoj 

odgovornosti, nalaza Državnog ureda za reviziju odnosno vanjske revizije i raspoloživih 

informacija. Postroženi su uvjeti i za davanje Izjave bez utvrđenih slabosti i nepravilnosti, a 

pitanja iz Upitnika proširuju se i na područja transparentnosti i upravljanja imovinom.  

U kontekstu izrade financijskih planova i proračuna jedinica lokane i područne 

(regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025., ukazujemo kako je u pitanjima iz područja 

planiranja iz prijedloga Upitnika o fiskalnoj odgovornosti stavljen naglasak na nužnost 

uravnoteženja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za naredno trogodišnje razdoblje na način da se uključe u procjenu 

rezultata poslovanja tekuće godine koja se prenosi u sljedeću(e) proračunsku(e) godinu(e).  

 JLP(R)S obvezne su provjeriti kod proračunskih korisnika, te trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba da li su zaista poštovana načela zakonitog, namjenskog i svrhovitog 

korištenja sredstava te da li je uspostavljen i funkcionira li učinkovit i djelotvoran sustav 

financijskog upravljanja i kontrola, a o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama 

izvijestiti Ministarstvo financija sukladno Naputku.   

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti propisane su prekršajne i kaznene 

odredbe za čelnike tijela koji neće na vrijeme ili uopće predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 

sa popratnom dokumentacijom, a prekršajno će se i kažnjavati svi oni za koje se utvrdi da im 

je dokumentacija temeljem koje se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti nevjerodostojna. 

  

 

         PROČELNIK JUO 

            Tomislav Tramišak, mag. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Dječji vrtić Potočić Tuheljski, Tuhelj 39A, 

2. Pismohrana-ovdje. 


