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1. U V O D
Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15),
Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine, te ih dostavili svim županijama,
gradovima i općinama kako bi na temelju istih izradile upute za izradu proračuna jedinice i
dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.
Dostavljene upute Ministarstva financija sadrže:




metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
metodologiju izrade prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika i
obrasce.

Temeljem Uputa Ministarstva financija, Odsjek za proračun, financije i računovodstvo
Općine Grožnjan je izradio ove Upute za izradu proračuna i financijskog plana proračunskog
korisnika Općine Grožnjan za razdoblje 2017. - 2019. godine.

2. PRIMJENA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I UREDBE O
SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br.139/10 i 19/14) uvedena su
fiskalna pravila u okviru kojih Vlada Republike Hrvatske utvrđuje i provodi svoju fiskalnu
politiku.
Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj
odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji
Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine
br.78/11, 106/12, 130/13 i 19/15 i 119/15). Dio Upitnika o fiskalnoj odgovornosti je i
područje planiranja proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno
izrade financijskog plana koje obuhvaća 18 pitanja za JLP®S i njihove proračunske i
izvanproračunske korisnike, a na temelju kojih se provodi samoprocjena rada sustava i
ispunjavanje obveza utvrđenih propisima vezanim za proces planiranja odnosno izrade
financijskog plana.
Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno
proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno
planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, uz obavezu da se
proračunska sredstva troše na ekonomičan i svrsishodan način.
Čelnik proračunskog korisnika Općine Grožnjan, obvezan je do 28. veljače 2017.
godine dostaviti načelniku Općine Grožnjan:
- Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu,
- popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu,
- Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
- Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodnih godina i
- Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za
područja koja su bila revidirana.
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Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su provjeriti kod
proračunskih korisnika da li su zaista poštovana načela zakonitog, namjenskog i svrhovitog
korištenja sredstava, te da li je uspostavljen i da li funkcionira učinkovit i djelotvoran sustav
financijskog upravljanja i kontrola, a o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama
izvijestiti Ministarstvo financija sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o
nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima (Narodne novine broj 70/12).

3.

METODOLOGIJA IZRADE PRIJEDLOGA PRORAČUNA JEDINICE
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice
lokalne samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se
regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne
novine br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(Narodne novine br.124/14 i 115/15).
Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu donio je promjene u
sadržaju financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to
izvještaja razine 22. Promjene su uvjetovane potrebom za kvalitetnijim statističkim podacima,
posebice proizašlim iz konsolidiranih financijskih izvještaja. Bilo je potrebno osigurati
mogućnost da statističari samostalno od financijskog izvještaja jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i financijskih izvještaja proračunskih korisnika jedinice izrade
konsolidirani financijski izvještaj istovjetan onom kojeg je izradila jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Kako bi se to omogućilo, u Računski plan uvedena je nova
podskupina računa 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za
financiranje redovne djelatnosti sa pripadajućim podskupinama.
Podskupina računa 367 ne koristi se u procesu planiranja proračuna jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Sredstva namijenjena proračunskim korisnicima u
proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazuju se na isti način kao i
prethodnih godina.
Dakle, u planu i izvještaju o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave ne koristi se podskupina računa 367 Prijenosi proračunskim
korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, već se rashodi
proračunskih korisnika iskazuju prema prirodnoj vrsti.
Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je jedno od ključnih proračunskih načela –
načelo transparentnosti. Načelo transparentnosti iznimno je važno zbog uvida javnosti i svih
zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava. Jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave obvezne su prema Zakonu o proračunu objaviti u službenom glasilu,
odnosno na internetskim stranicama:

 proračun i projekcije;
 odluku o privremenom financiranju;
 izmjene i dopune proračuna;
 godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te
 godišnje financijske izvještaje.
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Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi
proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu na razini
podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2018. i 2019. godinu na razini
skupine (druga razina računskog plana).
Jedinice i njihovi proračunski korisnici mogu za svoje potrebe izraditi proračun i financijske
planove na detaljnijoj razini ekonomske klasifikacije, ali se predstavničkom tijelu na
usvajanje podnosi isključivo proračun na trećoj razini ekonomske klasifikacije. Ograničenje
koje moraju poštivati i jedinice i njihovi proračunski korisnici jest treća razina ekonomske
klasifikacije. Međutim, u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
izvještava se na razini odjeljka (četvrtoj razini ekonomske klasifikacije) kako članovi
predstavničkih tijela, kao i šira javnost ne bi bila uskraćena za potrebne informacije.

4.

METODOLOGIJA IZRADE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su
izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu i pridržavati se ovih
Uputa. Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svoje
financijske planove dostavljaju jedinici čiji su korisnici.
Proračunski korisnici proračuna Općine Grožnjan svoje financijske planove
dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan.
Popis proračunskih korisnika Općine Grožnjan objavljen je u Registru proračunskih i
izvanproračunskih korisnika (NN 68/15).
Proračunski korisnik Općine Grožnjan koji je evidentiran u Registru korisnika
proračuna je: Polivalentni kulturni centar Grožnjan (pod brojem RKPN 41177).
Proračunski korisnik u financijskom planu treba 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 direktno s računa
proračuna.
Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave u skladu sa člankom 29. Zakon o proračunu obuhvaća:
procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2017. – 2019.
plan rashoda i izdataka za razdoblje 2017. - 2019. razvrstani po proračunskim
klasifikacijama
obrazloženje prijedloga financijskog plana.
Financijski plan korisnika treba biti uravnotežen.
Proračunski korisnici obavezno trebaju izvršiti provjeru planiranih sredstava za svaki
pojedini trošak, navesti konto i poziciju troška, kompletirati račun (sa ponudom,
narudžbenicom, ugovorom, zapisnikom o izvršenoj isporuci roba ili izvršenoj usluzi,
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otpremnicom i sl.), ovjeriti račun potpisom osobe zadužene za likvidiranje računa odnosno
vođenje računovodstva uz naznaku datuma, a potom ovjeriti potpisom ravnatelja.
Za svaki predviđeni trošak iz Općinskog proračuna potrebno je Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Grožnjan podnijeti pisani zahtjev za isplatu sa naznačenim
pozicijama i kontima troška ovjeren od strane ravnatelja kako bi se pravovremeno mogla
izvršiti isplata.

4.1. Procjena prihoda i primitaka
Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prihode i
primitke za 2017. godinu planira na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za
2018. i 2019. na razini skupine (druga razina računskog plana). Jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici koriste izvore financiranja definirane
Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama.
Proračunski korisnici obvezni su izraditi procjenu prihoda i primitaka za razdoblje 2017.
– 2019. po izvorima financiranja. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka
iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.
Osnovni izvori financiranja jesu:
1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i
7. Namjenski primici.
1. Izvor financiranja opći prihodi i primici proračun uključuje prihode od poreza,
prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od
administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni.
U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje
ostvari iz nadležnog proračuna, a koje planira u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog
proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.
2. Izvor financiranja vlastiti prihodi čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem
poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan
općeg proračuna (iznajmljivanje prostora i sl.). Vlastiti prihodi iskazuju se u okviru
podskupine 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.
3. Izvor financiranja prihoda za posebne namjene čine prihodi čije su korištenje i namjena
utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada,
spomenička renta, vodni doprinos, doprinos za šume i ostali.
4. Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih
organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih/nenadležnih proračuna, od
izvanproračunskih korisnika, iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.
5. Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih
organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
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Proračunski korisnici ne mogu planirati donacije (skupina 663) od drugih proračuna i
proračunskih korisnika.
6. Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od
naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti za kapitalne rashode, za ulaganja u
dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja.
Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje
nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država,
odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na
upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.
7. Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i
zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

4.2. Prijedlog plana rashoda i izdataka
Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su
izraditi prijedlog plana rashoda i izdataka za razdoblje 2017. - 2019. razvrstane prema
proračunskim klasifikacijama u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i
Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.
Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave rashode i
izdatke za 2017. godinu planira na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za
2018. i 2019. na razini skupine (druga razina računskog plana).
Temeljem zahtjeva nadležne lokalne jedinice proračunski korisnik može izrađivati i
prijedlog financijskog plana na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana), međutim
upravno upravljačko tijelo obvezno je usvojiti financijski plan korisnika, a predstavničko
tijelo proračun za 2017. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a
projekcije za 2018. i 2019. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).
Upravna tijela nadležna za proračunske korisnike obvezna su planirati rashode za
zaposlene i materijalne rashode svojih korisnika proračuna u okviru skupine računa 31 i 32, a
ne na računima podskupine 363 (pomoći unutar općeg proračuna), niti u okviru podskupine
381 (tekuće donacije) i podskupine 382 (kapitalne donacije). Na ovim podskupinama
planiraju se rashodi za financiranje drugih subjekta (neprofitne organizacije, trgovačka
društva, fizičke osobe) , sukladno svojim financijskim mogućnostima. Također, račun
odjeljka 367 (prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje
redovne djelatnosti) ne koristi se u procesu planiranja.
4.3. Obrazloženje financijskog plana
Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika je podloga za analiziranje
rezultata (učinaka) i oblikovanje budućih ciljeva, usmjeravanje djelovanja proračunskog
korisnika te osnova za utvrđivanje odgovornosti.
U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su dužni uz prijedlog
financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana.
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Uvođenjem srednjoročnog fiskalnog okvira i programskog planiranja u skladu s
najboljom europskom praksom naglasak se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom
programa, aktivnosti i projekata, umjesto na vrstu i visinu troškova. Time se zahtijeva
preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) od
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.
Upravo stoga obrazloženje postaje sve značajniji dio samog financijskog plana na što ukazuje
i pitanje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti: „Obrazloženje financijskog plana
proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene
ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na
kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o
postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz
nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i
dokumentaciju.“
Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži:
- sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika
- obrazložene programe
- zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
- usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja
- ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa
- izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima
uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
- ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih
ispunjenju zajedničkoga cilja. Proračun po programima usredotočen je na rezultate svakog
programa jer omogućava praćenje rashoda i izdataka vezanih uz provedbu programa.
Proračun po programima prezentira javnosti, predstavničkim i izvršnim tijelima ciljeve i
proračunska sredstva osigurana za provedbu zadanih ciljeva te rezultate provedbe planiranih
programa.
Mjerenje rezultata programa osigurava jasniju i učinkovitiju dodjelu sredstava. Prilikom
izrade obrazloženja naglasak je potrebno staviti na ciljeve koji se programima namjeravaju
postići i pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.
Obrazloženje cilja nekog programa mora odgovoriti na sljedeća pitanja:
- što se ovim programom želi postići,
- kako se nastoji realizirati program i
- tko je korisnik ili primatelj usluge.
U opisu programa i njihovih ciljeva važno je istaknuti uštede do kojih će dovesti
realizacija utvrđenih ciljeva, a moguće je dodati i objašnjenje posljedica koje bi nastale u
slučaju neprovedbe ovoga programa ili neprovedbe u predloženom obuhvatu ili predviđenom
razdoblju.
U okviru procjene potrebnih sredstava potrebno je navesti ishodište i pokazatelje na
kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno
aktivnosti/projekata.
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Dakle, kako bi se pratilo ostvarenje ciljeva programa za trogodišnje razdoblje potrebno
je definirati pokazatelje uspješnosti. Pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje
učinkovitosti provedbe programa.
Dobri pokazatelji trebaju biti:
specifični – da zaista mjere ono što treba mjeriti,
mjerljivi – u pogledu kvalitete i/ili količine,
dostupni – u okviru prihvatljivih troškova,
relevantni – u odnosu na definirani cilj i
vremenski određeni – da se definirani ciljevi izvrše u zadanom vremenskom roku.
Glavna karakteristika pokazatelja uspješnosti je mjerljivost, stoga ih je potrebno
brojčano iskazati ili jasno i nedvosmisleno izraziti. Isti će omogućiti praćenje i izvještavanje o
napretku i ostvarenju zadanih programa.
U obrazloženju financijskog plana koriste se dvije vrste pokazatelja: pokazatelj učinka
i pokazatelj rezultata. Pokazatelj učinka treba dati informaciju o učinkovitosti, dugoročnim
rezultatima te društvenim promjenama koje se postižu ostvarenjem cilja.
Krajnji korisnici proračunskih sredstava Općine Grožnjan
Svi ostali krajnji korisnici proračunskih sredstava Općine Grožnjan (udruge, ustanove,
trgovačka društva) 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
odnosno potrebe za proračunskim sredstvima.
Način podnošenja zahtjeva ostalih korisnika proračuna
Udrugama koje svojim programima/ projektima osiguravaju javne potrebe od interesa za
Općinu Grožnjan, financijska potpora iz proračuna Općine Grožnjan za 2017. godinu, a u
visini osiguranih sredstava dodijelit će se na temelju provedenog natječaja, sukladno Uredbi o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).

5. VISINA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
Sukladno članku 27., stavku 3., točci 4. Zakona o proračunu visina financijskog plana
proračunskog korisnika sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i
tekuću proračunsku godinu te prijedlog visine financijskog plana za slijedeću proračunsku
godinu i za slijedeće 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
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Korisnik

2015. g.

2016. g.

2017. g.
Limit A
Limit B

Polivalentni
290.000,00 367.070,00 410.000,00
kulturni centar
Grožnjan

2018. g. i 2019. g.
Limit A
Limit B
410.000,00

Polivalentni kulturni centar je uspostavljen da bi se što učinkovitije i svrsishodnije
upravljalo projektima kojima je realizacija planirana u suradnji sa Istarskom županijom.
Polivalentni kulturni centar zadužen je za organizaciju Jazz festivala u suradnji s Općinom
Grožnjan.

6. TERMINSKI PLAN ZA IZRADU PRORAČUNA I PRIJEDLOGA
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OPĆINE
GROŽNJAN
Sukladno članku 31. Zakona o proračunu, proračunski korisnici jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave dužni su dostaviti prijedlog financijski plana najkasnije do
5. listopada tekuće godine.
Sukladno članku 37. Zakona o proračunu odsjek za proračun, financije i računovodstvo
izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za slijedeće dvije godine, te ih
dostavlja načelniku do 15. listopada tekuće godine.
Sukladno članku 31. Zakona o proračunu općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i
projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.
Sukladno članku 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo donosi proračun na razini
podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini
skupine ekonomske klasifikacija za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine
i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se odnosi
proračun.

7. DOSTUPNOST MATERIJALA
Ove Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine
Grožnjan za razdoblje 2017. - 2019. godine nalaze se na web stranici Općine Grožnjan
www.groznjan-grisignana.hr i na Oglasnoj ploči. U prilogu uputa nalazi se Model prijedloga
financijskog plana proračunskog korisnika proračuna.
Na web stranici Ministarstva financija www.mfin.hr (Proračun/Lokalni proračun) nalaze se
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje
2017. - 2019. i Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika.
KLASA : 400-02/16-01/02
URBROJ: 2105/06-02/1-16-1
Grožnjan, 23. rujna 2016. godine
Načelnik Općine:
Claudio Stocovaz, prof., v.r.
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