
Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10), Župan Splitsko-dalmatinske županije 3. 

siječnja 2012., donio je  

 

 

O D L U K U  

o postupanju upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije    

i proračunskih odnosno izvanproračunskih korisnika u vezi s primjenom  

Uredbe o stavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja 

 o primjeni fiskalnih pravila 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuje se način i rokovi za postupanje odgovornih osoba unutarnjih 

ustrojstvenih jedinica Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: pročelnici upravnih 

tijela) i čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika Splitsko-dalmatinske županije 

(dalje u tekstu: Županija) u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj 

odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. 

 

Članak 2.  

 

 Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika Županije navedeni u Registru 

proračunskih korisnika Županije dužni su dostaviti Županu do 28. veljače tekuće godine za 

prethodnu godinu, putem nadležnog upravnog tijela: 

- Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, 

- Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,  

- Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, ako su uočene slabosti i nepravilnosti, 

- Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, ako su bile utvrđene prethodne godine, 

- Mišljenje unutarnjeg revizora za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini  

   (ukoliko postoji). 

 

 Iznimno, za 2011. godinu čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika Županije 

nisu dužni dostaviti Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnosti. Izvješće o otklonjenim 

slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine prvi put se dostavlja uz Izjavu za 

2012. godinu, a u 2013. godinu. 

 

Članak 3. 

 

Upravna tijela Županije dužna su za svakog proračunskog i izvanproračunskog 

korisnika iz svoje nadležnosti provjeriti formalni sadržaj Izjave i Upitnika iz članka 2. ove 

Odluke, a tijekom proračunske godine dužni su izvršiti provjeru Izjave i Upitnika 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, 

odnosno na odabranom uzorku provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i 

nepravilnostima utvrđenim prethodne godine. 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Pročelnici upravnih tijela Županije dužni su podnijeti Županu do 10. ožujka tekuće 

godine za prethodnu godinu, putem upravnog tijela nadležnog za proračun i financije, iz 

svojeg djelokruga rada: 

- Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, 

- Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, 

- Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, ako su uočene slabosti i nepravilnosti, 

- Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, ako su bile utvrđene prethodne    

   godine. 

 

Iznimno, za 2011. godinu pročelnici Upravnih odjela nisu dužni dostaviti Izvješće o 

otklonjenim slabostima i nepravilnosti. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 

utvrđenim prethodne godine prvi put se dostavlja uz Izjavu za 2012. godinu, a u 2013. godinu. 

 

Uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka pročelnici su dužni 

priložiti prikupljene izjave s prilozima čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz 

svoje nadležnosti. 

 

       Članak 5. 

 

Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika te pročelnici upravnih tijela 

Županije dužni su postupati na način iz članka 2. Odnosno 4. ove Odluke i u slučaju 

primopredaje dužnosti odnosno u slučaju odlaska s dužnosti prije isteka godine za koju se 

predaje Izjava. Prilikom postupka primopredaje čelnici sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. 

siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, koja se zajedno s prilozima 

predaje čelniku, koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet. 

 

Članak 6. 

 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA:   020-01/12-02/01 

URBROJ: 2181/1-02-12-1 

Split,  3. siječnja 2012. 

 

Ž U P A N 

 

 

                                                                                                      Ante Sanader, dipl.ing., v.r. 


