
Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske  („Službeni vjesnik“ broj: 24/09, 47/10 i 29/11), 

Gradonačelnik Grada Novske dana 16. rujna 2011. godine donio je  

 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

Ovim zaključkom utvrđuje se obveznici razvijanja sustava unutarnji financijskih kontrola te 

rokovi za osiguranje sve potrebne dokumentacije za popunjavanje upitnika o fiskalnoj 

odgovornosti za 2010. godinu, sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj 

odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj: 59/11).  

  
II. 

 
Obveznici razvijanje sustava unutarnjih financijskih kontrola i rokovi određuju se kako slijedi:  

 

- Upravni odjeli na čelu s pročelnicima dužni su do kraja siječnja 2012. godine opisati 

poslovne procese iz svoje nadležnosti i to sljedećim redom:  

1. Upravni odjel za  društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove do 31. 

listopada 2011. godine,  

2. Stručna služba za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika do 15. prosinca 2011. 

godine  

3. Upravi odjel  za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša do 31.siječnja 2012. godine 

4. Upravi odjel za proračun i financije do 15. veljače.2012. godine 

 

- Proračunski korisnici proračuna Grada Novske (Pučko otvoreno učilište, Dječji vrtić 

„Radost“ i Knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“) dužni su donijeti plan uspostave FMC-a, 

imenovati osobe prema odredbama članka 7. I 8. Zakona o sustavu unutarnjih 

financijskih kontrola u javnom sektoru, definirati misiju, viziju i ciljeve ustanove do 

31. listopada 2011. Godine 

III. 

 
Izjava o fiskalnoj odgovornosti – upitnik sastavlja se  kako slijedi: 

 

U skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o 

primjeni fiskalnih pravila nadležni pročelnici upravnih odjela i ravnatelji ustanova koji su 

proračunski korisnici Grada prema RKP-u (NN 59/11) dužni su osigurati svu potrebnu 

dokumentaciju na način kako je to zatraženo Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti 

- Račune povezati narudžbenicama do 15. Listopada 2011.  

- Dostaviti ugovore u financije radi osnivanja registra ugovora do 30. studenog 2011. 

godine  

- Propisati proceduru zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim 

ustrojstvenim jedinicama do 31. prosinca 2011.godine  



- Propisati proceduru stvaranja ugovornih obveza, jasno je definirati i omogućiti da 

bude dostupna do 31. prosinca 2011. godine  

- Pratiti namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija što podrazumijeva 

pravdanje računima, ugovorima i sl. te provjerom kod krajnjeg korisnika o čemu treba 

sastaviti zapisnik do 31. prosinca 2011.  

IV. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVSKA 
GRADONAČELNIK 

KLASA: 400-06/11-01/01 
URBROJ: 2176/04-03-11-1 
Novska, 16. rujna 2011. 
 
Dostavlja se: 

1. Upravna tijela Grada Novske 
2. Proračunski korisnici  proračuna Grada Novske 
3. Upravni odjel za proračun i financije 
4. Pismohrana 

 
 
                                                                                                   GRADONAČELNIK 
 

 Antun Vidaković, dipl.,ing.,v.r. 


