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Program webinara 

 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I 
FINANCIJSKOG PLANA 
- Novi Zakon o proračunu 

 
Datum održavanja: 28. ožujka 2022.  

Početak: 10:00 sati 
Trajanje izlaganja: oko 210 minuta + odgovori na pitanja 

Očekivani završetak: oko 14:00 sati  

 
 
Predavač: Mladenka Karačić, dipl. oec.,  

 
Voditeljica webinara : Davorka Foretić, dipl. iur.,  

 
Novim Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) koji je stupio na snagu 1. siječnja 
2022. godine propisan je novi sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna i financijskog plana izvanproračunskih korisnika. Također je propisan i sadržaj 
izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika što prethodnim Zakonom o 
proračunu nije bilo propisano. Izgled i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna propisuje se pravilnikom. 
 
Prijelaznim odredbama novog Zakona propisan je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana izvanproračunskih korisnika za 2022. 
godinu odgovara sadržaju propisanom ranijim Zakonom o proračunu. Međutim, nije 
propisan sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana 
izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu. 
 
Temeljem novog Zakona o proračunu u roku od šest mjeseci donijet će se i novi 
podzakonski akti, a do njihovog stupanja na snagu primjenjivat će se dosadašnji pravilnici. 
To znači da sadržaj i izgled godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana 
izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu trebaju odgovarati odredbama Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 24/13., 102/17., 
1/20. i 147/20.). 



 
 

 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2021.  
 

− Rokovi dostave izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana 

− Sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna 

− Sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana 

− Obveze razdjela državnog proračuna 

− Obveze proračunskih korisnika 

 
2. Novi Zakon o proračunu 

 
− Proračunski i izvanproračunski korisnici 
− Proračunska načela 
− Planiranje proračuna i financijskog plana 
− Izvršavanje proračuna i financijskog plana 

 
 
Pitanja i odgovori  

 
 
Naknada za webinar iznosi 650,00 kn 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 585,00 kn po sudioniku. 

 

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Town Sight j.d.o.o. broj HR20 240700 011005 24542 
poziv na broj: HR00 280322 – OIB TVRTKE, najkasnije dan prije održavanja webinara. 

 
Nakon prijave i uplaćene kotizacije, sudioniku će putem e-maila biti dostavljen link za sudjelovanje na 

webinaru. 
 

Naknada uključuje: 

Prezentacije u PDF-u koje se dostavljaju polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije. 
 

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

mob: 095/8017-840 

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

 
 


