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KORISNICIMA PRORAČUNA
-SVIMAPredmet: Upute za izradu Proračuna Općine Kloštar Ivanić
za razdoblje od 2015. – 2017. godine
-financijski plan, traži seU skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08 i 136/12).
Upravni odjel započeti će u mjesecu listopadu 2014. godine potrebne radnje za
izradu Proračuna za 2015. godinu te projekciju Proračuna za 2016. i 2017. godinu.
Molimo da se pri izradi svog financijskog plana rukovodite uputama Ministarstva
Financija koje će biti objavljene na internet stranici www.mfin.hr Lokalni proračuni –
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
razdoblje 2015 – 2017. godine.
Općina Kloštar Ivanić će u izradi proračuna koristiti navedenim smjernicama te
procjeni primitaka i izdataka obzirom na ostvarenje financijskog plana za 2014.
godinu i prilagođavajući ih očekivanim promjenama u definiranju istih. Isto tako i
proračunski korisnici dužni su primjenjivati iste u izradi financijskih planova,
uvažavajući ostvarenje plana za 2014. godinu svakog pojedinog korisnika, te
očekivane promjene u smislu smanjenja proračuna poradi promjenjivih
makroekonomskih uvjeta, kao i očekivano smanjenje poreznih prihoda obzirom
na izmjene kod oporezivanja osobnih dohodaka.
Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži:
a) sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
b) obrazložene programe i ciljeve.
Korisnici Proračuna obvezni su izraditi prijedlog finacijskog plana 2015. – 2017.
godine koji mora sadržavati:
- procjenu prihoda 2015. – 2017. godine po izvorima financiranja

-procjenu rashoda za 2015. – 2017. godine i
-obrazloženje prijedloga financijskog plana.
Obrazloženje prijedloga financijskog plana sastoji se od istih elemenata u gore
navedenom obrazloženju za proračunske korisnike prilagođene svakom pojedinom
korisniku, odnosno tražitelju sredstava iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić.
Molimo da svoje zahtjeve s prijedlogom financijskih planova i ostalim traženim
podacima, a izrađene u skladu s uputama dostavite u Upravni odjel Općine Kloštar
Ivanić do 01.10.2014. godine.
Napominjemo kako je svu dokumentaciju odgovorna osoba korisnika dužna
potvrditi svojim potpisom i pečatom.
Važna napomena: Mole se svi proračunski korisnici koji nisu podnijeli izvješće
Općinskom načelniku o utrošku financijskih sredstava za radoblje 01.01.-30.06.
2014. da isto, kao i financijsko izvješće za radoblje 01.01.-30.09.2014. podnesu do
20.10.2014. godine.
S poštovanjem!
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