Na temelju odredbi članka 7., članka 9., te članka 12. Zakona o sustavu
unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 141/06) i
članka 33. Statuta Grada Buzeta ((„Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. –
pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Buzeta dana 23. prosinca 2015. godine
donosi

UPUTE
ZA SURADNJU S PRORAČUNSKIM
KORISNICIMA GRADA BUZETA
1. CILJ UPUTE
Ovom se Uputom uređuje način suradnje između Grada Buzeta i njegovih
proračunskih korisnika vezano uz jačanje sustava unutarnjih kontrola i koordinaciju
aktivnosti u cilju učinkovite provedbe:
- Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15),
provedbenih propisa i uputa
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14),
provedbenih propisa i uputa
- Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne
novine“ broj 141/06), provedbenih propisa i uputa
2. PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA BUZETA
Na temelju članka 6. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih
korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra
proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09 i 142/14)
ministar financija objavljuje podatke iz registra proračunskih i izvanproračunskih
korisnika („Narodne novine“ broj 73/14).
Prema tim podacima Grad Buzet u svojoj nadležnosti ima utvrđene sljedeće
proračunske korisnike:
1. Pučko otvoreno učilište Buzet
2. Dom za starije osobe Buzet,
3. Dječji vrtić ''Grdelin'' Buzet,
4. Javna vatrogasna postrojba Buzet
3. PLANIRANJE PRORAČUNA
Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o
proračunu i podzakonskim aktima kojim se regulira provedba Zakona, ponajprije
Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom
računovodstvu i računskom planu.
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Proračunski korisnici u skladu sa člankom 13. Zakona o proračunu dužni su
pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorni za zakonito i pravilno
planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana.
Proračunski korisnik u financijskom planu treba iskazati sve svoje prihode i
rashode. Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave za razdoblje u skladu sa člankom 29. Zakona o
proračunu sadrži:
- procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama
- plan rashoda i izdataka
- razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje prijedloga financijskog plana.
Člankom 39. Zakona o proračunu utvrđeno je da se proračun donosi na razini
podskupine (trećoj razini računskog plana), a projekcije se donose na razini skupine
(druga razina računskog plana).
Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika potrebno je popuniti i
dostaviti nadležnom upravnom odjelu. Obrazac je objavljen na Internet stranici
Ministarstva financija. Osim financijskog plana koji se dostavlja na propisanom
obrascu potrebno je izraditi i plan rashoda po pozicijama Konsolidiranog proračuna
Grada Buzeta. Kompletnu dokumentaciju ovjerenu od čelnika proračunskog korisnika
potrebno je dostaviti u nadležni upravni odjel.
Upute za izradu proračuna proračunskih korisnika i prilozi s obrascima
dostaviti će pismenim putem Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.
Po usvajanju Konsolidiranog proračuna Grada Buzeta od strane Gradskog
vijeća Grada Buzeta, svi proračunski korisnici su obvezni usvojiti svoje financijske
planove do 31.12. tekuće godine za narednu godinu.
5. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Proračunski korisnici Grada Buzeta povezani su web aplikacijom Lokalna
riznica proračuna.
Do uvođenja jedinstvenog računa za sva plaćanja (Riznica Grada Buzeta)
proračunski korisnici zadržavaju svoje žiro račune te vrše plaćanja preko tih žiro
računa. Proračunskim korisnicima se iz proračuna odobravaju sredstva iz izvora koji
se ostvaruju u proračunu. Za ostale izvore financiranja prihodi se ne uplaćuju u
proračun, niti se vrše isplate proračunskim korisnicima, već se ovi prihodi i rashodi u
proračunu evidentiraju samo knjižno..
Isplate proračunskim korisnicima vrše se sukladno Odluci o izvršavanju
proračuna Grada Buzeta za tekuću proračunsku godinu.
Proračunski korisnici sredstva smiju trošiti isključivo do iznosa planiranih
sredstava te ako se tijekom godine pojavi potreba za povećanim sredstvima s
određene pozicije, dužni su nadležnom odjelu podnijeti zahtjev za izmjenom
financijskog plana (ako se radi o izmjeni unutar treće razine ekonomske klasifikacije i
unutar istog programa) ili zahtjev za preraspodjelu sredstava (ako se radi o
preraspoređivanju sredstava između različitih programa ili izvan okvira treće razine
ekonomske klasifikacije).
Ako postoji potreba za izmjenom ukupno planiranih sredstava (smanjenje ili
uvećanje) tada je to omogućeno provoditi unutar Izmjena i dopuna Konsolidiranog
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proračuna Grada Buzeta o čijem provođenju je nadležni upravni odjel dužan
obavijestiti proračunske korisnike iz nadležnosti.
6. IZVJEŠTAVANJE – KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE
Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
financijske izvještaje dostavljaju nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave, nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju, te
područnom uredu FINA-e.
Obveza izrade konsolidiranog financijskog izvješća definirana je dva puta
godišnje i to za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja i 01. siječnja – 31. prosinca.
Proračunski korisnici Grada Buzeta dužni su dostaviti Gradu Buzetu,
Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, sljedeće financijske izvještaje i u
rokovima kako slijedi:
 Za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja:
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o obvezama
Proračunski korisnici obvezni su gore navedene financijske izvještaje dostaviti do 10.
srpnja tekuće godine.
 Za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca:
- Bilanca
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o primjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke
Proračunski korisnici obvezni su dostaviti gore navedene izvještaje do 31. siječnja
tekuće godine za prethodnu godinu.
Sve gore navedene izvještaje proračunski korisnici Grada Buzeta obvezni su
dostaviti u pisanom obliku na adresu Grad Buzet, 2. istarske brigade 11, Buzet.

GRADONAČELNIK
Siniša Žulić
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Buzet, 23. prosinca 2015.
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