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Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 05/09), a u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 
139/10 i 19/14) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 78/11, 106/12,130/13) gradonačelnik Grada Duge Rese 
donosi 
 

PROCEDURA DONOŠENJA PRORAČUNA 
27.      Proces izrade proračuna i ostalih planova 
27.01. Postupak izrade financijskih planova, plana nabave, plana radnih mjesta i investicija 

DIJAGRAM 
TIJEKA 

OPIS AKTIVNOSTI IZVRŠENJE POPRATNI 
DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK 

Uputa za izradu 
proračuna 

Priprema prijedloga uputa za izradu proračuna Savjetnik za 
planiranje i 
praćenje proračuna 

13.9. Smjernice 
Min.financija,Nacrt 
upute za izradu 
proračuna 

 Predaja upute za izradu proračuna gradonačelniku Pročelnik upravnog 
odjela za proračun i 
financije 

13.9. Uputa za izradu 
proračuna 

 Dostava uputa za izradu proračuna upravnim odjelima, gradskoj službi, 
zamjenicima gradonačelnika, političkim strankama i listama grupe birača 
Gradskog vijeća, proračunskim korisnicima, ustanovama i tvrtkama u 
vlasništvu Grada, vatrogasnoj, turističkoj i sportskoj zajednici, Crvenom 
križu, Savjetu mladih   

Savjetnik za 
planiranje i 
praćenje proračuna 

15.9. Uputa za izradu 
proračuna 

Prikupljanje 
planova 
korisnika 
proračuna 

Proračunski korisnici dostavljaju financijske planove i obrazloženja 
nadležnom upravnom odjelu 

Ravnatelji / 
Nadležni referent u 
odjelu 

20.9. Financijski planovi i 
programi s 
pripadajućim 
projektima 

 Usklađivanje proračunskih programa u upravnim odjelima Pročelnici 28.9. Prijedlog programa 

Izrada nacrta 
proračuna 

Izrada nacrta proračuna i predaja gradonačelniku Savjetnik za 
planiranje i 
praćenje proračuna 

15.10. Prijedlog nacrta 
proračuna 



i pročelnik 
upravnog odjela za 
proračun i financije 

Izrada 
prijedloga 
proračuna 

Izrada prijedloga proračuna i projekcija Savjetnik za 
planiranje i 
praćenje proračuna 
i pročelnik 
upravnog odjela za 
proračun i financije 

1.11. Prijedlog proračuna 

 Dostava prijedloga proračuna i projekcija Gradskom vijeću na donošenje Gradonačelnik i 
Savjetnik za 
planiranje i 
praćenje proračuna 

15.11. Prijedlog proračuna 
i projekcija 

  

Procedura donošenja proračuna stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                                                                                                                GRADONAČELNIK: 
                                                                                                                                                                                                 Ivan Baršić, ing. stroj. 

 
 


