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Program webinara 

 

PLANIRANJE PRORAČUNA OD 2023. – 2025., 
UVOĐENJE EURA I KNJIGOVODSTVENE 

EVIDENCIJE 
 

Datum održavanja: 08. rujna 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.,  

 
 

 

ZAKON O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE REPUBLIKE 

HRVATSKE 

− Planiranje 

− Knjigovodstvene evidencije 

− Izvještavanje 

 

UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 

RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE 

− Novosti u planiranju državnog proračuna vezano uz novi Zakon o proračunu 

− Akti koji prethode izradi proračuna 

− Upute za izradu Državnog proračuna za razdoblje od 2023. do 2025. godine 

− Sadržaj, izrada i donošenje financijskog plana proračunskih korisnika državnog 

proračuna 

− Sadržaj, izrada i donošenje financijskog plana izvanproračunskih korisnika državnog 



proračuna 

− Upute iz ranijih godina 

− Sudjelovanje građana u proračunskom procesu 

− Obrazloženje financijskog plana 

 

UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 

OD 2023. DO 2025. GODINE 

− Novosti u planiranju proračuna JLP(R)S vezano uz novi Zakon o proračunu 

− Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023. - 2025. 

− Sadržaj, izrada i donošenje proračuna JLP(R)S 

− Sadržaj, izrada i donošenje financijskog plana proračunskih korisnika JLP(R)S 

− Sadržaj, izrada i donošenje financijskog plana izvanproračunskih korisnika JLP(R)S 

− Višegodišnji plan uravnoteženja 

− Status vijeća nacionalnih manjina od 1.1.2023. 

− Izmjene i dopune proračuna i financijskog plana 

− Financiranje decentraliziranih funkcija i postupanje s viškovima 

− Obveza izrade strateških dokumenata 

 
 

PITANJA I ODGOVORI  
 

 
Naknada za radionicu iznosi 650,00 kn / 86,27 EUR po sudioniku. Radionica će se održati za minimalno deset 
sudionika 
 

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 kn / 77,64 EUR po sudioniku. 

 

Prijavnicu poslati poštom: Ulica Zvonimira Ljevakovića 20, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili na e-mail: info@ts-
seminari.hr  
 

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Town Sight j.d.o.o. broj HR20 240700 011005 24542 

poziv na broj: HR00 080922 – OIB TVRTKE, najkasnije dan prije održavanja webinara. 
 

Nakon prijave i uplaćene kotizacije ili poslane narudžbenice, sudioniku će 24h prije webinara 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 
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