
  

FINANCIJSKIH 
IZVJEŠTAJA 

UPUTE ZA PRIPREMU 



UPUTE ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 

Mjesec siječanj obilježen je predajom godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu nadležnim 
institucijama od strane proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne samouprave, te samih 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  
 
Za jednostavnije okončanje procesa izvještavanja u LC aplikacijama donosimo vam korake u pripremi 
financijskih izvještaja.  
 
NAPOMENA: Excel datoteke financijskih izvještaja moraju biti spremane u obliku  
Excel 97-2003 kako bi bile vidljive prilikom povlačenja putanje i prijepisa u obrasce 
 

 
 

 

Nakon odrađenih pripremnih koraka slijedi formiranje izvješća na sljedeći način: 

Za pripremanje financijskih izvješća potrebno je imati sve proknjiženo za razdoblje za koje radimo 
izvještaj.  

Provjera nekontiranih dokumenata u salda kontima: 

 



 

Kada je sve proknjiženo u navedenom razdoblju započinjemo proces izrade financijskih izvješća. 

 

OBRAZAC PR-RAS 

U aplikaciji 147 Računovodstvo proračuna pokrećemo: 

Izvješća -> Knjiženja -> Zakonska izvješća -> PR-RAS (prikaz putanje izvještaja) 

 

 

Prvo odabiremo obrazac PR-RAS. U okviru postavljamo razdoblje od 1.1.- 31.12. tako da otvorimo 
novo razdoblje (prikaz otvaranja razdoblja u nastavku). 



 

Klikom na katalog otvaramo ili odabiremo razdoblje za koje radimo izvještaj.  

 

 

Kada smo unijeli razdoblje ili već postoji  otvoreno razdoblje koje nam je potrebno, kliknemo gumb 
Odabir. 



 

 

Tada ekran pripreme PR-RASa izgleda ovako. 

 

Na slici iznad uokvireni su podaci koji se odnose na razdoblje.  

Potrebno je podesiti parametar „Priprema podataka po izvorima financiranja/proračunskim 
korisnicima“. Korisnici koji jesu proračunski korisnici županije, grada ili općine ne koriste parametar te 
ne označavaju ovaj parametar.  

Dakle, potrebno je maknuti kvačicu na parametru „Priprema podataka po izvorima 
financiranja/proračunskim korisnicima“.  

Parametar služi županijama, gradovima i općinama koji imaju knjižene podatke od proračunskih 
korisnika u svoj glavnoj knjizi, kako bi za navedeno izvješće mogli filtrirati isključivo svoje podatke, 
odnosno razinu 22. 



AOP 367 kod proračunskih korisnika se neće puniti jer ne postoje pozicije koje su označene kao veza 
na 367 te nije potrebno kliknuti na polje Isključi punjenje 367. 

Po postavljenom parametru potrebno je kliknuti „Priprema“  (na slici broj 1.) kako bi se popunio 
obrazac. Po izvršenom punjenu klikom na gumb „Kontrola/promjena“ ( na slici broj 2.) provjeravamo 
podatke u skladu s Bruto bilancom i ostalim izvješćima.  

 

 

 



 

Nakon pripreme podataka potrebno je provjeriti dodatne analitičke podatke koji se ne pune 
automatski iz glavne knjige. 

 

 

Promjenu određenih AOP-a možemo izvršiti označavanjem reda AOP-a i klikom na gumb Dodaj na 
iznos. 

 

 



Nakon provjere podataka izvještaj je potrebno prepisati u Finin obrazac. 

Sa stranice Fine potrebno je preuzeti obrasce i spremiti ih na svoje računalo.  

Link na stranicu je: https://www.fina.hr/default.aspx?sec=915  

Uz obveznu napomenu još jednom:  

 Excel datoteke financijskih izvještaja moraju biti spremane u obliku Excel 97-2003  
 

 

 

Prilikom spremanja excel datoteke ovisno o instaliranoj verziji windowsa potrebno je omogućiti 
izmjenu unutar same datoteke: 

  

Prijepis podataka radi se na način da se pomoću putanje učita excel datoteka i klikne na gumb 
Prijepis. 

https://www.fina.hr/default.aspx?sec=915


 

Napomena: excel obrazac ne smije biti otvoren za vrijeme prijepisa. 

 

OBRAZAC OBVEZE: 

Automatska priprema obrasca OBVEZE odvija se u dva dijela: 

AOP 001-038 - dio obrasca o stanju obveza na početku razdoblja, nastalim i podmirenim obvezama u 
razdoblju i saldu obveza na kraju razdoblja priprema se prema podacima iz glavne knjige. 

AOP 039-101 - dio obrasca na kojem su obveze razvrstane po dospijeću priprema se iz aplikacije Salda 
konti. 

Prvi dio obrasca moguće je kontrolirati putem izvješća Bruto bilanca. 

Za kontrolu drugog dijela obrasca koriste se izvješća iz SC: 

• Kontrolna lista za obrazac obveze 
• Otvorene stavke po kontu obveze 

 

Proračunski korisnici koriste isto razdoblje kod popunjavanja obrasca obveza koje su koristili kod 
pripreme obrasca PR-RAS. 

Potrebno je označiti kvačicu na parametar Uključi ostale dokumente (KDX) ukoliko postoje takvi 
dokumenti u salda kontima koje je potrebno uključiti u obrazac obveze. 

Na parametru Priprema podataka po izvorima financiranja / pror. korisnicima potrebno je maknuti 
kvačicu, odnosno podaci se ne pripremaju prema navedenim postavkama. 



 

Nakon pripreme podataka klikom na gumb Kontrola / promjena potrebno je izvršiti kontrolu 
podataka. 

 

Promjenu podataka moguće je izvršiti klikom na gumb Dodaj na iznos ili klikom na gumb Promjena. 

 



Kontrolu je moguće izvršiti usporedbom pregleda glavne knjige i obrasca obveza na slijedeći način: 

 

Odabirom filtera po Prometu na pregledu glavne knjige uspoređuje se povećanje i podmirenje 
obveza tijekom godine. 

 

Odabir filtera Ukupno kontroliramo saldo obveza na kraju razdoblja. 

Preglede glavne knjige možemo koristiti ukoliko ne postoji ni jedna proknjižena temeljnica u 
slijedećem financijskom razdoblju. Ukoliko postoje temeljnice sa datumom slijedećeg razdoblja 
potrebno ih je ili rasknjižiti ili koristiti izvješća bruto bilanca. 

Drugi dio obrasca (AOP 037 – 094) u kojem se stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja razvrstava 
po dospijeću puni se iz aplikacije 192 – Salda konti. 

Kontrola obrasca radi se temeljem izvještaja iz aplikacije 192 salda konti. 



 

Potrebno je odabrati isto razdoblje na kojem smo radili pripremu obrasca Obveza u aplikaciji 147 
Računovodstvo proračuna. 

Nakon provjere obrasca obveze isti je potrebno prepisati u Finin obrazac. 

 

Finin obrazac ne smije biti otvoren prilikom prijepisa podataka. 

 

Obrazac P-VRIO 

 Formira se automatski u aplikaciji 147 Računovodstvo proračuna gdje pokrećemo: 

Izvješća -> Knjiženja -> Zakonski obrasci -> Promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) 
(prikaz putanje izvještaja) 



 

Otvara se prozor u kojem popunjavamo Razdoblje te kliknemo na Priprema: 

 

Zatim kliknemo na Kontrola/promjena  

 

Otvara se ekran na kojem možemo vršiti izmjene po stavkama klikom na Dodaj na iznos: 



 

 

 

Ukoliko tijekom godine nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza prepisujemo 
izvješće u Finin obrazac i povlačite oznaku DA na Referentnoj stranici Fininog obrasca kako obrazac 
ne bi javljao pogrešku. 

 

 

Obrazac RAS-funkcijski 

Iskazuje realizaciju sredstava prema funkcijskoj klasifikaciji za godinu podnošenja izvješća. 
Automatski se popunjava na sljedeći način: 

Izvješća -> Knjiženja -> Zakonski obrasci ->Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-
funkcijski)  (prikaz putanje izvještaja) 



 

Povlačimo razdoblje i kliknemo na Priprema 

 

Nakon toga kliknemo na Kontrola/promjena gdje je moguće mijenjati iznose po stavkama ukoliko je 
to potrebno prema koracima na slikama: 

 



 

 

Sljedeći korak je prijepis izvješća u Finin obrazac kao i kod prethodnih izvješća. 

 

Obrazac BILANCA 

Obrazac Bilanca popunjava se kao posljednji kod podnošenja financijskih izvješća.  

Koraci koje je potrebno odraditi prije formiranja obrasca Bilanca su: 

Obrada -> Knjiženja -> Zaključak godine ->Zatvaranje tekućih rashoda/prihoda->Obračun tekućih 
rashoda/prihoda->Prijenos prihoda, a sve prema uputi o Zaključku godine kroz aplikaciju 147 
Računovodstvo proračuna koja se nalazi na Web-u  

 



 

Nakon odrađenih koraka Zaključka godine obrazac se formira prema putanji:  

Izvješća -> Knjiženja -> Zakonski obrasci ->Bilanca (BIL) , (prikaz putanje izvještaja): 

 

 

Otvara se prozor u kojem povlačimo razdoblje, te kliknemo na Priprema 

 

Nakon Pripreme kliknemo na Kontrola/promjena gdje možemo raditi izmjene po stavkama (AOP-
ovima) ukoliko je to potrebno 



 

Izmjene radimo odabirom Dodaj na iznos: 

 

Otvara se prozor za izmjene i klikom na U redu unosimo promjene po AOP-ovima 

 



Izvješće prepisujemo u Finin obrazac odabirom na putanju na kojoj smo spremili obrazac s Web-a te 
kliknemo Prijepis: 

 

 

Ovim završavamo prijepis Izvješća u Finine obrasce. 

Vršimo uvid u kontrole na Fininom obrascu-Referentna stranica. 

Ukoliko su sve kontrole zadovoljene Obrasce predajemo nadležnim institucijama prema Uputama i 
Okružnici Ministarstva financija. 
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