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1. UVOD 

 
Sukladno članku 26. stavku 2 Zakona o proračunu („Narodne novine broj“ 144/21), a na temelju uputa Ministarstva financija za izradu proračuna 

JLP(R)S upravno tijelo za financije u suradnji s drugim upravnim tijelima izrađuje upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova 

upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Upute Općine Okučani sadrže: 

- temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna Općine Okučani 

- opis planiranih politika Općine Okučani 

- procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna Općine Okučani u slijedeće tri godine 

- visinu rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka te namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije, za iduću  

proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, raspoređenu na:  

a) visinu rashoda potrebnih za provedbu postojećih programa odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz važećih propisa i  

b) visinu rashoda potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa odnosno aktivnosti  

- visinu manjka odnosno viška prihoda nad rashodima po izvanproračunskom korisniku, za iduću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine i  

- način izrade i rok za dostavu prijedloga financijskih planova proračunskog korisnika proračuna Općine Okučani 

 

2. TEMELJNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE 

OKUČANI I OPIS PLANIRANIH POLITIKA 
 

U travnju 2022. godine Vlada je usvojila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. godine (dalje: Program 

konvergencije). Na temelju Programa konvergencije Vlada je u lipnju 2022. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025. 

Sukladno Programu konvergencije, u ovom makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast BDP-a opet 

ubrzati na 4,4% u 2023. godini. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporavajućoj dinamici od 

2,7% u 2024. te 2,5% u 2025. godini. U 2022. godini očekuje se ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 7,8%, koja će potom u 2023. 

godini usporiti na 3,7%. 

Vezano za fiskalna kretanja kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani proračuna u narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se da će 

rezultirati postupnim smanjenjem proračunskog manjka s 2,9% BDP-a u 2021. na 2,8% BDP-a u 2022. godini. U 2023. i 2024. godini manjak 

proračuna opće države predviđa se na razini od 1,6% BDP-a, a u 2025. na razini od 1,2% BDP-a. U isto vrijeme udio javnog duga u nominalnoj 

vrijednosti bruto domaćeg proizvoda smanjivat će se godišnje po prosječnoj stopi od 3,1 postotna boda, odnosno sa 76,2% BDP-a u 2022. na 

71,7% BDP-a u 2023., 68,9% BDP-a u 2024. te na 66,9% BDP-a u 2025. godini. Republika Hrvatska će u sljedećem razdoblju provesti i brojne 
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strukturne reforme uslijed čega raste potreba za modelom koji može simulirati učinke takvih reformi, a tijekom faze provedbe Nacionalnog plana 

oporavka i otpornosti bit će izuzetno važno osigurati adekvatno praćenje investicija i procjene njihovih makroekonomskih i fiskalnih učinaka. 

 

OPIS PLANIRANIH POLITIKA OPĆINE OKUČANI 

 

Kroz uspostavu sustava odgovornog, učinkovitog i transparentnog upravljanja proračunskim sredstvima Općina Okučani će u narednom 

trogodišnjem razdoblju biti usmjerena na provedbu mjera u okviru pet prioriteta: 

1. Unaprjeđenje rada općinske uprave 

2. Poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva  

3. Izgradnju i modernizaciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

4. Ulaganje u socijalnu uključenost stanovništva te razvoj i modernizaciju društvene infrastrukture 

5. Zaštitu i očuvanje okoliša 

 

3. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I 

IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 
 

3.1. Metodologija izrade proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Okučani 

 

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim 

aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koriste se 

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/12 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom 

planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). 

 

Proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su izrađivati financijske planove u skladu 

s odredbama novog Zakona o proračunu te se pridržavati ovih Uputa. 

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a 

sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.  

 

Proračunski korisnici Općine Okučani svoje financijske planove dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu. 

Proračunski korisnici Općine Okučani koji su evidentirani u Registru korisnika proračuna su: 

• Narodna knjižnica i čitaonica Okučani  
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3.2. Sadržaj proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. 

Detaljni prikaz sadržaja proračuna dan je u Tablici 1. 

 

 

Tablica 1. PRORAČUN JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. 

 

SADRŽAJ  SASTAVNI DIO  OPIS SASTAVNOG DIJELA  

Opći dio proračuna  

  

Sažetak Računa prihoda i rashoda   

Sažetak Računa financiranja  

- ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, 
ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine  

- ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku 

imovinu i otplate zajmova  

Račun prihoda i rashoda   

- ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj 
klasifikaciji na razini skupine  

- ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji  

Račun financiranja  

- ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku 

imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i 

ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine  

Preneseni višak ili preneseni manjak 

prihoda nad rashodima  

- ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, 

opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda 

nad rashodima  

Višegodišnji plan uravnoteženja  

- ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske 
godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za 
koje se proračun donosi  

- ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti 

iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se 

višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun 

donosi  
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Posebni dio proračuna  

Plan rashoda i izdataka proračuna 

JLP(R)S i njihovih proračunskih 

korisnika  

- rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po 

organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji 

na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i 

projekata  

Obrazloženje proračuna  

Obrazloženje općeg dijela proračuna i 

obrazloženje posebnog dijela 

proračuna  

- obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i 
rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog 
manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S   

- obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na 

obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od 

obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i 

projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata 

strateškog planiranja  

 

 

 

3.3. Sadržaj financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  

  

Proračunski i izvanproračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. 

godinu planiraju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu, za razliku od prethodnih godina kada su 

tekuću proračunsku godinu planirali na razini podskupine. Temeljem zahtjeva nadležne jedinice, proračunski korisnici mogu izrađivati prijedlog 

financijskog plana na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana). Međutim, upravno vijeće ili drugo upravljačko tijelo 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).     

  

Prijedlog financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih 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.  

  

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su, kao i prethodnih godina, u svom financijskom planu iskazati 

sve svoje prihode i rashode bez obzira na moguće uplate dijela prihoda korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

ili podmirivanje dijela rashoda korisnika izravno s računa proračuna.   
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Sukladno odredbama Zakona o proračunu sve što se odnosi na financijski plan proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, odnosi se i na financijski plan upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Detaljni prikaz sadržaja financijskog plana proračunskog korisnika dan je u Tablici 2.   

 

Tablica 2. FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. 

 

SADRŽAJ  SASTAVNI DIO   OPIS SASTAVNOG DIJELA   

Opći dio financijskog plana  

Sažetak Računa prihoda i rashoda 

Sažetak Računa financiranja  

- ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine  

- ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za 

financijsku imovinu i otplate zajmova  

Račun prihoda i rashoda   

- ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i 
ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine  

- ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji  

Račun financiranja  

- ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za 

financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema 

izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine  

Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad 

rashodima  

- ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i 

izdacima, financijski plan sadrži i preneseni višak ili preneseni 

manjak prihoda nad rashodima  

Višegodišnji plan uravnoteženja  

- ako proračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti 
do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji 
plan uravnoteženja za razdoblje za koje se financijski plan 
donosi  

- ako proračunski korisnici ne mogu preneseni višak, zbog 

njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj 
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godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom 

uravnoteženja za razdoblje za koje se financijski plan donosi  

Posebni dio financijskog plana  Plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika  

- rashodi i izdaci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj 

klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se 

sastoje od aktivnosti i projekata  

Obrazloženje financijskog plana  
Obrazloženje općeg dijela financijskog plana i 

obrazloženje posebnog dijela financijskog plana  

- obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje 
prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje 
prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana  

- obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od 

obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje 

aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima 

uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada   

 

 

3.4. Rokovi za predlaganje i donošenje financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave 

  

Rokovi za predlaganje i donošenje financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dani su u Tablici 3. 

 

Tablica 3. PREDLAGANJE I DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 

 

TKO?  KOME?  PREPORUČENI ROK  NAPOMENA  
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Čelnik 

proračunskog 

korisnika JLP(R)S  

Upravljačkom  

tijelu  

Do 15. listopada 

2022.  

Prije dostave prijedloga financijskog 

plana nadležnom upravnom tijelu, 

čelnik proračunskog korisnika 

obvezan je prijedlog financijskog 

plana uputiti upravljačkom tijelu na 

usvajanje, ako je primjenjivo, u 

skladu s aktima kojima je uređen rad 

proračunskog korisnika.  

Proračunski 

korisnik JLP(R)S 

(Narodna 

knjižnica i 

čitaonica Okučani)  

Nadležnom 
upravnom tijelu u  
JLP(R)S  

Nadležna upravna 
tijela u  
JLP(R)S  

Upravnom tijelu  

nadležnom za 

financije  

Do 15. listopada 

2022.  

Nadležna upravna tijela u JLP(R)S 
dostavljaju prijedlog svog 
financijskog plana i prijedloge 
financijskih planova proračunskih 
korisnika iz svoje nadležnosti.   
Prije dostave financijskih planova, 

nadležna upravna tijela u JLP(R)S 

dužna su provjeriti točnost i 

istinitost podataka navedenih u 

financijskim planovima.   

Upravno tijelo 

nadležno za 

financije  

Izvršnom tijelu 

JLP(R)S  

Do 30. listopada 

2022.  

Upravno tijelo nadležno za financije 

izrađuje nacrt proračuna te ga 

dostavlja načelniku. 

Izvršno tijelo 

JLP(R)S  

Predstavničkom 

tijelu JLP(R)S  

Do 15. studenog 

2022.  

Načelnik utvrđuje prijedlog 

proračuna i podnosi ga 

predstavničkom tijelu na donošenje.  
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Predstavničko 

tijelo JLP(R)S  
  

Do kraja tekuće 

2022. godine 

Predstavničko tijelo donosi proračun 

za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 

2025. godinu do kraja tekuće 2022. 

godine, u roku koji omogućuje 

primjenu proračuna od 1. siječnja 

2023.  

 

 

U slučaju da postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu, kojeg je donijelo predstavničko tijelo, u 

odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, tada je upravno tijelo nadležno za financije dužno obavijestiti 

upravno tijelo koje je nadležno za proračunskog korisnika, a nadležno upravno tijelo je dužno obavijestiti proračunskog korisnika iz svoje 

nadležnosti o promjenama financijskog plana koji je sadržan u proračunu u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana. Ako dođe do 

navedene situacije, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu kojeg je donijelo predstavničko tijelo. 

 

PROCJENA PRIHODA I RASHODA TE PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA – Okvirni limiti prijedloga financijskog plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proračunski korisnik ima obvezu usklađivanja svog financijskog plana s donesenim Proračunom Općine Okučani i drugim proračunima iz kojih 

se financiraju. Odgovorna osoba proračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana. 

 

 

 

 

Proračunski 

korisnik 

Općine 

Okučani: 

 

Ostvareno 

u  

2021. 

 

Planirano 

za 2022. 
2023. 2024. 2025. 

 
1. limit 2. limit 1. limit 2. limit 1. limit 

2. 

limit 

Narodna 

knjižnica i 

čitaonica 

 

31.115,64 28.919,64 

 

29.199,02 

 

0 31.189,86 0 31.853,47 0 
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Krajnji korisnici proračunskih sredstava Općine Okučani 

Svi ostali krajnji korisnici proračunskih sredstava Općine Okučani (udruge, ustanove koje se financiraju iz proračuna Općine Okučani po 

posebnim propisima) obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti svoje prijedloge odnosno zahtjeve za proračunskim sredstvima za 

narednu godinu a za kapitalne projekte za naredne tri godine. 

Svi korisnici moraju svoje prijedloge financijskog plana dostaviti na osnovi ovih Uputa, a sukladno odredbama Zakona o proračunu. To znači da 

financijski plan sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje razvrstane prema 

proračunskim klasifikacijama i detaljno obrazloženje financijskog plana tj. potreba za proračunskim sredstvima. 

Tvrtka u vlasništvu Općine Okučani za svaki zahtjev za kapitalnim pomoćima iz Proračuna uz zahtjev obvezni su dostaviti detaljno obrazloženje 

zahtjeva. Svoje prijedloge financijskih planova krajnji korisnici dostavljaju u rokovima propisanim ovim Uputama. 

Nepravovremeno dostavljeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati u pripremi Prijedloga proračuna Općine Okučani. 

Način podnošenja zahtjeva ostalih korisnika proračuna 

Sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 9819), Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) Općina Okučani financirat će Udruge koje svojim 

programima/projektima osiguravaju javne potrebe od interesa za Općinu Okučani u sportu, kulturi i civilnim udrugama sukladno Pravilniku. 

Javni natječaji za financiranje udruga objavit će se na službenoj internetskoj stranici www.okucani.hr. Općina Okučani će na temelju natječaja 

udrugama, koje će zadovoljiti tražene kriterije natječaja, dodijeliti financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine 

Okučani za 2023. godinu. 

3.5 Izmjene i dopune Proračuna 

 

Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Na postupak donošenja izmjena i dopuna 

proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna. Izmjene i dopune proračuna 

sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna. Izmjenama i 

dopunama proračuna ne mogu se umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i preuzetih obveza po investicijskim projektima te preuzetih 

obveza iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama. Ostvareni namjenski prihodi i primici i ostvareni vlastiti prihodi te rashodi i 
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izdaci izvršeni iznad iznosa utvrđenih u proračunu, izmjenama i dopunama proračuna moraju se planirati minimalno na razini ostvarenih 
prihoda i primitaka, odnosno izvršenih rashoda i izdataka. Uz svake izmjene i dopune proračuna obvezno je izraditi obrazloženja izmjena i 

dopuna proračuna (općeg i posebnog dijela).  

 

 3.6 Izmjene i dopune financijskog plana   

  

Sukladno odredbama Zakona o proračunu izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja se isključivo usvojeni plan za tekuću proračunsku 

godinu. Na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za 

postupak donošenja financijskog plana. Izmjenama i dopunama financijskog plana ne mogu se umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i 

preuzetih obveza po investicijskim projektima te preuzetih obveza iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama. Ostvareni 

namjenski prihodi i primici i ostvareni vlastiti prihodi te rashodi i izdaci izvršeni iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu, izmjenama i 

dopunama financijskog plana moraju se planirati minimalno na razini ostvarenih prihoda i primitaka, odnosno izvršenih rashoda i izdataka. Uz 

svake izmjene i dopune financijskog plana obvezno je izraditi obrazloženja izmjena i dopuna financijskog plana (općeg i posebnog dijela).  

 

Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  moguće izraditi na sljedeće 

načine:  

• Kada je riječ o promjenama u financijskom planu proračunskih korisnika koje su vezane uz financiranje iz izvora općih prihoda i 

primitaka, odnosno iz nadležnog lokalnog proračuna, izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika nisu moguće bez suglasnosti 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno preraspodjela ili izmjena i dopuna proračuna u čijoj je proračunski korisnik 

nadležnosti.   

• Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika vezane uz „fleksibilne“ izvore (vlastite i namjenske prihode i primitke) 

moguće je urediti na različite načine uz suglasnost jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

 

3.7 Transparentnost proračuna  

  

Novim Zakonom o proračunu propisana je obveza objave dokumenata i informacija o trošenju sredstava. Kako bi se osiguralo ostvarenje načela 

transparentnosti i slobodan pristup informacijama kao i njihovo povezivanje, preuzimanje i ponovno korištenje materijali vezani uz proračun i 

njegove izmjene objavljuju se u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).  

  

Sukladno odredbama članka 144. novog Zakona o proračunu u nastavku navodimo obaveze vezano za transparentnost:  

• Proračun i izmjene i dopune proračuna, odluka o privremenom financiranju, odluka i izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski planovi i izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika, 
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polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog 

korisnika objavljuju se na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunskog korisnika,  

• Financijski plan i izmjene i dopune financijskog plana, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog 

korisnika objavljuje se na njegovim mrežnim stranicama, odnosno na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

ako proračunski korisnik nema svoje mrežne stranice,  

• Opći i posebni dio proračuna, odluka o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izmjene i dopune 

proračuna te izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna, odluka o privremenom financiranju te opći i posebni dio polugodišnjeg i 

godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  

• Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se u 

službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  

• Vodič za građane o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna te polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

objavljuje se na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

  

 U skladu sa dosadašnjom praksom, a vezano za transparentnost proračuna, Ministarstvo financija i dalje preporuča jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave da na svojim mrežnim stranicama:  

• sve ključne proračunske dokumente (a posebice prijedlog proračuna, izglasani proračun, izmjene i dopune proračuna, proračunski vodič, 

polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna) objavljuju u jedinstvenom folderu nazvanom PRORAČUN, na kojeg postoji direktan link 

s naslovne stranice,  

• pri objavi prijedloga proračuna, izglasanog proračuna te izmjena i dopuna proračuna objavljuju kompletan sadržaj tih proračunskih 

dokumenata (opći i posebni dio proračuna),  

• usvojeni proračuni objavljuju, sukladno odredbama Zakona o proračunu, za proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine na drugoj 

razini računskoga plana (na razini skupine) i   

• proračunske vodiče za građane, na zahtjev građana, distribuiraju građanima svake godine u obliku brošure (fizičke i elektroničke), o 

trošku proračuna.   

 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da su općina, grad i županija dužne na svojim mrežnim 

stranicama javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. Zakonom o 

proračunu također je propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni javno 

objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno 

čitljive. Objava informacija, propisana Zakonom o proračunu, podrazumijeva najmanje objavu isplata iz proračuna, odnosno financijskog plana 

tijekom proračunske godine, objavu podataka o isplatitelju i vrsti rashoda, odnosno izdatka te objavu podataka o primatelju sredstava, uključujući 



13 

 

i njegov osobni identifikacijski broj, naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, osim informacija koje predstavljaju klasificirani 

podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima. 

 

Zakonom o proračunu, ministar financija je u obvezi donijeti naputak kojim se utvrđuje okvirni sadržaj, minimalni skup podataka te način javne 

objave informacija na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o trošenju proračunskih sredstava. Sukladno 

odredbama Zakona o proračunu, izrađen je Prijedlog naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te o načinu javne objave 

informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: naputak). Naputak je u proceduri 

ishođenja očitovanja nadležnih tijela i slanja u daljnju proceduru. U međuvremenu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

informacije o trošenju sredstava objavljuju na svojim mrežnim stranicama sukladno važećim zakonskim propisima i Uputama o izradi proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024., a nakon donošenja i stupanja na snagu naputka, jedinice su 

dužne informacije o trošenju sredstava uskladiti s odredbama donesenoga naputka. 

 

4. DOSTAVA DOKUMENATA I UNOS PODATAKA 

Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju temeljem Zakona o proračunu   

Sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu, načelnik, gradonačelnik i župan obvezni su dostaviti Ministarstvu financija sljedeće akte:  

- proračun za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine,  

- odluku o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,  -  izmjene i dopune proračuna te   

- izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

Načelnik, gradonačelnik i župan su navedene akte, sukladno navedenim zakonskim odredbama, obvezni dostaviti Ministarstvu financija u roku 

od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.  

Jedinice su u obvezi na adresu e-pošte Ministarstva financija lokalni.proracuni@mfin.hr poslati link na navedene dokumente objavljene u 

službenom glasilu, u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.   

Sukladno odredbama članka 90. Zakona o proračunu, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dostavljaju Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice 
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lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj o izvršenju proračuna jedinice, u tom slučaju 

se izvještaj o izvršenju proračuna jedinice dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja 

predstavničkom tijelu.   

Jedinice su u obvezi na adresu e-pošte Ministarstva financija lokalni.proracuni@mfin.hr poslati link na mrežnu stranicu jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na kojoj je objavljen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, u roku od 15 dana nakon donošenja.   

Godišnje izvještaje o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije potrebno dostavljati u papirnatom obliku ni 

Ministarstvu financija niti Državnom uredu za reviziju.   

 Državnom uredu za reviziju podatak o linku potrebno je dostaviti na e-mail Državnog ureda za reviziju i to:   

• Grad Zagreb na e-mail Središnjeg ureda Državnog ureda za reviziju,   

• dok su druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne dostaviti link izvještaja na e-mail područnog ureda Državnog 

ureda za reviziju na čijem području je sjedište jedinice.   

Sve e-mail adrese su objavljene na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju https://www.revizija.hr/kontakti/12     

 Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija radi nadzora zakonitosti   

Sukladno članku 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predsjednik predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužan je na ocjenu zakonitosti dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, 

u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.  

 Ministarstvo financija nadležno je za nadzor zakonitosti općih akata iz područja financija i to:  

1. Proračuna za tekuću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine,  

2. Odluke o izvršavanju Proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, te izmjene i dopune navedene odluke,  

3. Izmjena i dopuna Proračuna,  

4. Odluke o privremenom financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i  

5. Odluke o porezima.  
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Nadzor zakonitosti akata od rednog broja 1. do 4. provodi Sektor za financijski i proračunski nadzor, dok nadzor zakonitosti akta pod rednim 

brojem 5. provodi Porezna uprava.  

 Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi su proračun, odluku o izvršavanju proračuna, kao i izmjene i dopune proračuna te 

izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostaviti Ministarstvu financija u roku od 

15 dana od dana njihova stupanja na snagu na adresu e-pošte nadzor.zakonitosti@mfin.hr u PDF formatu s potpisom odgovorne osobe i pečatom. 

Molimo ne dostavljati link na stranicu jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave već isključivo dostaviti naprijed navedene 

proračunske dokumente.  

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi su dostaviti radi nadzora zakonitosti općih akata Ministarstvu financija samo opće 

akte navedene pod rednim  brojevima 1. do 5. te se skreće pozornost da ne dostavljaju i druge akte, izuzev navedenih.  

Dostava ugovora te izvješća o zaduženju, danim jamstvima i suglasnostima (Obrazac IZJS - Izvješće o zaduženju / jamstvu / suglasnosti)  

Člancima 123., 128. i 130. Zakona o proračunu i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 67/22) propisana je obveza i rok dostave Ministarstvu financija ugovora o 

zaduženju i izvješća o zaduženju, danim jamstvima i suglasnostima na Obrascu IZJS - Izvješće o dugoročnom zaduženju / jamstvu / suglasnosti. 

Skenirani ugovori i obrasci IZJS (s potpisom župana / gradonačelnika / načelnika i s pečatom) dostavljaju se na e-mail adresu Ministarstva 

financija lokalni.proracuni@mfin.hr u propisanom roku.  

 

6. TERMINSKI PLAN ZA IZRADU PRORAČUNA I PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 

OPĆINE OKUČANI 

 

 

Red. 

br. 

       Izvršitelj                  Zadatak                  Rok 

1. Jedinstveni upravni 

odjel 

Sastavlja i dostavlja Upute za izradu 

proračuna Općine Okučani za razdoblje 

od 2023.-2025. proračunskim 

korisnicima. 

do 30. rujna 2022. 
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2. Proračunski 

korisnici 

Izrada prijedloga financijskih planova 

proračunskih korisnika 

do 15. listopada 

2022. 

3. Jedinstveni upravni 

odjel 

Izrada nacrta prijedloga proračuna 

Općine Okučani za 2023. godinu i 

projekcije za 2024. i 2025. godinu 

Izrada prijedloga Odluke o izvršavanju 

Proračuna  za 2023.godinu 

do 15. listopada 

2022. 

4. Načelnik Utvrđuje prijedlog Proračuna Općine 

Okučani za 2023. godinu i projekcije za 

2024. i 2025.godinu i 

Utvrđuje prijedlog Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Okučani za  2023. 

godinu te ih dostavlja Općinskom vijeću 

Općine Okučani na razmatranje 

- objava prijedloga Proračuna 

Općine Okučani na službenoj 

web stranici sukladno Uputama 

Ministarstva financija 

 

 

 

 

do 15. studenog 

2022. 

 

 

 

5. Općinsko vijeće Rasprava i usvajanje: 

Proračuna Općine Okučani za 2023. 

godinu i projekcije za 2024. i 2025. 

godinu. 

 Odluke o izvršavanju proračuna za 

2023. godinu 

 

 

do 31. prosinca 

2022. uz primjenu 

od 1.1.2023. 

6. Jedinstveni upravni 

odjel 

Objava donesenih planskih dokumenata 

– Proračuna Općine Okučani za 2022. 

godinu i projekcija za 2023. i 2024. 

godinu i Odluke o izvršavanju proračuna 

Općine Okučani za 2023. godinu u 

Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije i na internetskoj 

stranici Općine Okučani 

do 31. prosinca 

2022. godine 
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7. Jedinstveni upravni 

odjel 

Dostava proračuna, projekcije i Odluke 

Ministarstvu financija na adresu 

lokalni.proracuni@mfin.hr u obliku 

linka na Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije i službene stranice 

Općine Okučani gdje je Proračun 

objavljen 

u roku od 15 dana 

od dana stupanja na 

snagu 

 

 

DOSTUPNOST MATERIJALA 

Na internet stranici Općine Okučani www.okucani.hr nalaze se ove Upute za izradu proračuna Općine Okučani za razdoblje 2023.-2025. godine. 

Na internet stranici Ministarstva financija www.mfin.hr nalaze se Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

za razdoblje 2023. - 2025. 

 

KLASA: 400-01/22-01/4                     JEDINSTVENI UPRAVNI  

URBROJ: 2178-21-01-22-1                   ODJEL OPĆINE OKUČAN 

Okučani, 15. rujna 2021.            Pročelnica 

              Marina Jurjević, dipl.iur. 
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