
  

Town Sight j.d.o.o. 
 
Jandrićeva 74, 10000 Zagreb 
www.ts-seminari.hr 
Mob: 0958017840  
OIB: 47007059561 
 
 
Direktorica: Ivana Žigić, 
mag.oec 

 
 

 

 
 

Program radionice 

 

PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 
RAZDOBLJE OD  2021.-2023. 

Zagreb, 15. rujna  2020. u 9:30 sati 

Ustanova za cjeloživotno obrazovanje CTZ, Ul. Šandora Brešćenskoga 4, Zagreb 

 
 
Predavači: Mladenka Karačić, dipl. oec., voditeljica Službe za državno računovodstvo i 

računovodstvo neprofitnih organizacija u Državnoj riznici Ministarstva financija Republike Hrvatske 
 
Voditeljica radionice : Davorka Foretić, dipl. iur.,  
 
Planiranje u sustavu proračuna propisano je odredbama Zakona o proračunu i podzakonskim aktima. 

Zakonom o proračunu propisan je proračunski kalendar. 
Parlamentarni izbori održani u srpnju 2020., odgodili su donošenje Smjernica ekonomske i fiskalne politike za 

razdoblje 2021. do 2023. Očekuje se da će Smjernice biti donesene početkom rujna nakon čega će 

Ministarstvo financija donijeti upute za izradu prijedloga državnog proračuna i upute za izradu proračuna 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Na radionici će se obraditi metodologija izrade proračuna i financijskih planova kao i novosti koje će donijeti 
navedene upute. Također će se obraditi i neke računovodstvene specifičnosti. 

 
 

 

 

09:00 – 09:30 Prijam sudionika 

9:30 – 10:15 

 
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
Državnog proračuna za razdoblje 2021. do 2023. 
 

• Izmjene organizacijske klasifikacije Državnog proračuna za razdoblje 
2021. – 2023. i novi proračunski korisnici 

• Nalozi i preporuke Državnog ureda za reviziju 

• Specifičnosti iz Uputa za izradu prijedloga Državnog proračuna za 
razdoblje 2021. – 2023. 

• Upute nadležnih razdjela Državnog proračuna za izradu i dostavu 
prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika 

 



10:15 - 11:00 

 
Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 
razdoblje 2021. – 2023. 
 

• Specifičnosti iz Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

• Plaćanje po protestiranim jamstvima 
• Planiranje nepredviđenih rashoda do visine proračunske pričuve 
• Upute proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave za izradu financijskih 
planova 

 

11:00 -12:00 
 

 

Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 
2021. do 2023. 
 

• Metodologija izrade financijskih planova proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave 

 

12:00-12:30 Stanka 

12:30 – 13:30 

 
Novosti u proračunskom računovodstvu i odgovori na pitanja 

 
 
Naknada za radionicu iznosi 875,00 kn (PDV uključen) po sudioniku. 

 
Pogodnost za polaznike iz iste tvrtke: 

Prijavljeni sudionici iz iste tvrtke imaju pravo na popust od 10% po sudioniku, te plaćaju kotizaciju u iznosu 
od 787,50 kn (PDV uključen)  po sudioniku. 

 

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Town Sight j.d.o.o. broj HR20 240700 011005 24542 
poziv na broj: HR00 150920 – OIB TVRTKE, najkasnije dan prije održavanja radionice. 

 
Naknada uključuje: 

sudjelovanje na radionici, tiskani program, radni materijal i pribor, tiskana izlaganja predavača, potvrdu o 
sudjelovanju, napitak i brunch za vrijeme stanke. 

 

S obzirom na preporuke, broj mjesta na radionici ograničen je na 30 osoba kako bi se osigurao dovoljan 
razmak između polaznika. Pri prijavi svakom sudioniku osigurana je maska, a bit će pripremljena i 

dezinfekcijska sredstva.  
 

U slučaju izmjena Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezanim za zabranu ili smanjene broja 

sudionika na događanjima radionica će se održati online.  
 

Dodatne informacije: 
tel: 01/88-97-936 

mob: 095/8017-840 

mail: info@ts-seminari.hr 
web: www.ts-seminari.hr 

 
 


