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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

400-02120-01,129

513-05-03-20-2
23. travnja 2020.

OBVEZNICIMA PREDAJE FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA U sUsTAvU PRoRAčUNA

- svima -

PREDMET:

i predaji financijskih izvještaja proračunan
proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te
proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za razdoblje od L. siječnja do 31.
okružnica o sastavljanju

ožujka 2020. _ dopuna

I.

Novi rok predaje tromjesečnih financijskih izvještaja

Zbog posebnih okolnosti nastalih pojavom bolesti COVID - 19 uzrokovanom epidemijom
virusa SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija je okružnicom od 20.
ožujka 2020' objavilo da do daljnjega odgađarok predaje f,rnancijskih izvještaja za razdoblje
od 1. siječnja do 31' ožujka 2020. svim obveznicima definiranim Pravilnikom o financijskom
izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3lI5, 93ll5, I35lI5,
2l|7, 28117, II2|I8 i 126119) - proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ovom dopunom gore navedene okružnice Ministarstvo financija utvrđujenovi rok
predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za sve
obveznike i to 11. svibnja 2020.

Financijski izvještaji koji se sastavljaju zarazdoblje od l. siječnja do 31. ožujka 2020. jesu
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicimaiizdacima na obrascu: PR-RAS
- Izvještaj o obvezama na obrascu: oBVEZE
- Bilješke.
Sukladno članku 7. Pravilnika, Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do

31. oŽujka 2020. sastavljaju državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te izvarlproračunski korisnici drŽavnog proračuna. Proračunski
korisnici đržavnogproračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ne sastavljaju Bilješke za navedeno razdoblje. Bilješke se
čuvaju kod obveznika sastavljanja izvještaja i ne dostavljaju se FINA-i niti Ministarstvu
financija.

Izvještaji se kao i do sada predaju u elektroničkom obliku, za što se koristi obrazac s
ugrađenimkontrolama objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija

@---+Istaknuteteme---+Državnariznica--+Računovodstvo---)
Financij sko izvj eštavanje).

Izvještaji za ovo razdoblje mogu se predati isključivo na posljednjoj verziji obrazaca,
objavljenoj pod nazivom Obrasci financijskih izvještaja _ proračun v.5.0.9.
Pregled financijskih izvještaja po skupinama obveznika zarazdoblje od 1. siječnja do 31.
ožujka 2020.:

proračunski korisnici
drŽavnog proračuna
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samouprave
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područne (regionalne)
samouprave

izvanproračunski
korisnici državnog
proračuna
izvanproračunski
korisnici jedinica lokalne
i područne (regionalne)
samouprave

Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)

o

Izvještaj o prihodima i rashodima,

primicima i izdacima (Obtazac; PR-RAS)
o Izvještaj o obvezama (Obrazac; OBVEZE)
. Bilieške

o Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima (Obrazac'. PR-RAS)
. Izvještaj oobvezama (Obrazac: OBVEZE)
o
o

Bilieške

o

Bilieške

Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima (Obtazac: PR-RAS)
o Izvještaj o obvezama (obrazac; OBVEZE)

11.

svibnja
2020.
do 11.
svibnja
2020.
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nadležnomrazdjelu

oBVEZE)

o

FINA-i (Obrazac:
PR-RAS iObrazac:

oBVEZE)

tr FINA-i (Obrazac;
PR-RAS iObrazac:
oBVEZE)

obveznicima vođenjaproračunskog računovodstva na raspolaganju su upute irazna
pojašnjenja specifičnoiti pojedinih računovodstvenih događaja, koja se mogu pregledati na
i"i"'".t.[oj stranici Miništarstva financija u dosad objavljenim okružnicama o predaji
financijskih izvještaja zarazdob|jau2OI7.,2018. i2019. godini (https://mfin.eov.hr/ -+
---+
Istaknute teme _-+ Državnariznica_'Računovodstvo --- Financrjsko izvještavanje
okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika
---+ 2017.,2018. odnosno 2019.)
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