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PREDMET : Izvještaj o potrošnji financijskih sredstava proračuna za 2016. godinu
Obrazac opisnog izvješća - A12
Obrazac financijskog izvješća – A 13
PROR-POT Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
- dostava, traži se Poštovani,
Pozivamo udruge koje su bile korisnice Proračuna općine Sibinj u 2016. godini na dostavu
Izvještaja o potrošnji financijskih sredstava proračuna općine Sibinj za 2016. godinu na temelju članka
28. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje
provode udruge sredstvima proračuna općine Sibinj(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj:02/16) do 31. siječnja 2017. godine za aktivnosti, projekte i/ili programe za koje su u prethodnoj
kalendarskoj godini dodijeljena sredstva iz Proračuna Općine.
Udruge koje su s Općinom Sibinj u 2016. godini sklopile Ugovor o financiranju aktivnosti,
programa ili projekata i ostvarile pravo na financijska sredstva iz Proračuna općine Sibinj za 2016., za
provedbu aktivnosti sukladno uvjetima Natječaja, Obrascu opisa aktivnosti i Obrascu proračuna
aktivnosti, dužne su radi kontrole namjenskog trošenja sredstava općini Sibinj dostaviti:
1. PROR-POT -Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
2. opisno izvješće,
3. financijsko izvješće, uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge i to:
a)

za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika i pripadajuće
bankovne izvode,
b) za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslika isplatnica iz
blagajne i blagajničkog izvješća,
c) ostala dokumentacija: putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su
obavljena plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i dr.), fotografije s
provođenja aktivnosti i sl.

Za pomoć pri ispunjavanju Izvještaja i izvješća podsjećamo Vas i na članake 32., 33. i 34.
Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode
udruge sredstvima proračuna općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj:02/16) koji u svojim odredbama definiranju prihvatljive i neprihvatljive troškove aktivnosti:
Članak 32.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve
slijedeće kriterije:
-

-

nastali su za vrijeme razdoblja provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa u skladu s
ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna izvješća, troškova revizije i
troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvješća.
Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka
provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja
provedbe ugovora,
moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu aktivnosti, projekta i/ili
programa,
nužni su za provođenje aktivnosti, projekta i/ili programa koji je predmetom dodjele
financijskih sredstava,
mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod
korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih
organizacija,
trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog
upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 33.
(1) U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje
propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi korisnika i njihovih
partnera:
-

-

troškovi zaposlenika angažiranih na projektima i/ili programima koji odgovaraju
stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima
vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe,
putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u
aktivnosti, projektu i/ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini
iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog
proračuna,
troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih)
namijenjenih isključivo za aktivnost, projekt i/ili program te troškovi usluga pod
uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,
troškovi potrošne robe,
troškovi podugovaranja,
troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih
usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija,
umnožavanje, osiguranje itd.).

(2) Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što
su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi neizravni troškovi koji nisu
povezani s provedbom aktivnosti, projekta i/ili programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog
odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine.

Članak 34.
Neprihvatljivim troškovima aktivnosti, projekta i/ili programa smatraju se:
-

dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
dospjele kamate,
stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje
aktivnosti, projekta i/ili programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika i/ili
partnere najkasnije po završetku aktivnosti, projekta i/ili programa,
gubitci na tečajnim razlikama,
zajmovi trećim stranama,
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada
se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine dio tih troškova može
priznati kao prihvatljiv trošak),
troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u
iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom
Općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

Ostale udruge koje su u 2016. godini ostvarile financijska sredstva iz Proračuna općine Sibinj a
nemaju sklopljen Ugovor o financiranju aktivnosti, programa ili projekata molimo samo na dostavu
PROR-POT -Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava za 2016. godinu.
Sve potrebne obrasce radi ispunjavanja Izvještaja i izvješća možete preuzeti na službenoj stranici
općine Sibinj www.sibinj.hr.
S poštovanjem,

Općina Sibinj
Jedinstveni upravni odjel

