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Na temelju članka 60. Zakona o 

proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 

136/12. i 15/15.)  i članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 3. studenog 2016. 

donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o uvođenju Riznice Grada Pazina 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se Riznica 

Grada Pazina (u nastavku: Gradska riznica) na 

razini proračuna i proračunskih korisnika kao 

sustav upravljanja tijekovima proračunskih 

sredstava koji se temelji na jedinstvenom 

računovodstveno–informacijskom sustavu, s 

ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito 

upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima 

i obavljanje poslovanja preko jedinstvenog 

računa Gradske riznice. 

 

Članak 2. 

Gradska riznica je cjeloviti sustav u 

kojemu se u skladu sa Zakonom o proračunu, 

ovom Odlukom i drugim propisima, obavljaju 

poslovi koji se odnose na pripremu, 

izvršavanje i konsolidaciju Proračuna Grada 

Pazina i financijskih planova proračunskih 

korisnika, proračunsko računovodstvo i 

računovodstvo proračunskih korisnika, 

upravljanje platnim prometom gradskog 

proračuna i upravljanje javnim dugom. 

 

Članak 3. 

Proračunski korisnici Grada Pazina su: 

1. Javna vatrogasna postrojba Pazin, 

2. Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 

3. Osnovna škola Vladimira Nazora 

    Pazin, 

4. Pučko otvoreno učilište Pazin, 

5. Gradska knjižnica Pazin, 

6. Muzej Grada Pazina, 

7. Mjesni odbori Grada Pazina.  

 

Članak 4. 

Gradska riznica informacijski 

obuhvaća dva međusobno povezana dijela: 

 plan proračuna i 

 glavnu knjigu koja sadrži 

knjigovodstvene i pomoćne 

evidencije. 

Plan proračuna čine prihodi i primici, 

te rashodi i izdaci raspoređeni prema 

proračunskim klasifikacijama. 

 

Članak 5. 

Sustav glavne knjige riznice čini 

sustavna evidencija transakcija i poslovnih 

događaja prihoda, primitaka, izdataka i drugih 

plaćanja te stanja imovine, obveza i izvora 

vlasništva. 

Glavna knjiga Gradske riznice vodi se 

u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo 

i proračun Grada Pazina za sve transakcije i 

poslovne događaje, odnosno imovinu i obveze 

koje se odnose na proračunske korisnike. 

Sastavni dio glavne knjige su pomoćne knjige 

kao dodatni izvor analitičkih podataka 

potrebnih za efikasno upravljanje financijama i 

kontrolu izvršenih rashoda i izdataka. 

 

Članak 6. 

Glavna knjiga zajedno s jedinstvenim 

računom riznice osnova je sustava upravljanja 

javnim izdacima. 

 

Članak 7. 

Jedinstveni račun riznice je račun koji 

služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos 

svih prihoda, primitaka, izdataka i drugih 

plaćanja proračuna i proračunskog korisnika.  

Jedinstveni račun riznice je instrument 

upravljanja likvidnošću gradskog proračuna 

putem kojeg se upravlja transakcijama prema 

mjestu nastanka događaja (glavna knjiga 

proračuna i proračunskih korisnika), te 

omogućava provođenje financijske kontrole na 

razini Gradske riznice. 

 

Članak 8. 

Svi prihodi i primici proračuna i 

proračunskih korisnika uplaćuju se u korist 

jedinstvenog računa riznice, uključujući i 

prihode koje proračunski korisnik ostvaruje po 

posebnim propisima ili od obavljanja poslova 

na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne 

financiraju iz proračuna. 

Sva plaćanja unutar Gradske riznice 

prema dobavljačima proračunskih korisnika 

izvršavaju se izravno, na temelju zahtjeva 
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proračunskih korisnika Gradske riznice za 

plaćanje, putem jedinstvenog računa. 

Transakcije i poslovni događaji u 

glavnoj knjizi proračunskih korisnika moraju 

biti usklađeni sa  sadržajem i iznosom 

transakcija i poslovnih događaja sustava 

glavne knjige riznice, osim onih koji se vežu 

za državnu riznicu. 

Za sva poslovanja i transakcije unutar 

same Gradske riznice koriste se vjerodostojne 

knjigovodstvene i elektroničke isprave. 

 

Članak 9. 

Upravni odjeli Grada Pazina i 

proračunski korisnici čija se financijska 

izvješća konsolidiraju u financijskim 

izvješćima Grada Pazina obvezni su svoje 

poslovanje obavljati putem Gradske riznice. 

Proračunski korisnici obvezni su i 

nadalje voditi sve poslovne knjige propisane 

zakonom. 

 

Članak 10. 

Cjelovitost sustava Gradske riznice 

postiže se korištenjem jedinstvene aplikacije i 

središnje baze podataka.  

Povezanost dislociranih proračunskih 

korisnika ostvaruje se primjenom koncepta 

mrežne aplikacije i interneta kao 

komunikacijskog medija. 

 

Članak 11. 

Informacijski sustav Gradske riznice 

primjenjivat će se od 01. siječnja 2017. godine. 

Svi proračunski korisnici obvezni su 

zatvoriti svoje žiro račune u roku od tri 

mjeseca od uključivanja u Gradsku riznicu, a 

sredstva koja se nalaze na računu obvezni su 

uplatiti u Proračun Grada Pazina. 

 

Članak 12. 

Obveza uplate vlastitih prihoda 

proračunskih korisnika u Proračun Grada 

Pazina utvrđuje se Odlukom o izvršavanju 

Proračuna. 

 

Članak 13. 

Način izvršavanja proračuna u okviru 

Gradske riznice, a osobito način plaćanja, 

ovlaštenja i obveze proračunskih korisnika u 

postupku plaćanja, te druga pitanja vezana za 

Gradski proračun pobliže se uređuju Odlukom 

o izvršavanju Proračuna Grada Pazina. 

 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 

Šumi. 

 

KLASA: 400-06/16-01/164 

UR.BROJ: 2163/01-03-02-16-6 

Pazin, 3. studeni 2016.   

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

  

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj 3. studenog 2016. 

godine donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji 

Grada Pazina za 2015. godinu 

 

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda 

za reviziju, Područnog ureda Pazin o 

obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina 

za 2015. godinu, KLASA: 041-01/16-02/53, 

URBROJ: 613-20-16-7 od 5. listopada 2016. 

godine i Očitovanje Gradonačelnika na nalaze 

iz Izvješća KLASA: 470-01/16-01/03, 

URBROJ: 2163/01-01-01-16-3 od 20. rujna 

2016. godine. 

 

KLASA: 470-01/16-01/03 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-7 

Pazin, 3. studeni 2016. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
 

 

 

 


