
                                                                                      
 

 
Temeljem članka 15. Zakona o proračunima  u Federaciji BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), Općinski načelnik 
donosi 
 

Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje 

Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje od 2024 – 2026. godine i 

Proračuna Općine  Tomislavgrad za 2024. godinu 

 
I 

 

Red. 
br. 

DATUM AKTIVNOST 

1. do 15.02.2023.godine 
Služba za financije, proračun i riznicu priprema proračunsku 
instrukciju br. 1 o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog 
proračuna  Općine za razdoblje od  2024. - 2026.godina. 

2. do 15.04.2023. godine 
Služba za financije, proračun  i riznicu u suradnji sa ostalim 
službama priprema prijedlog prioriteta za izradu Dokumenta 
okvirnog proračuna Općine  za razdoblje 2024. - 2026.godina. 

3. do 15.06.2023. godine 
Služba za financije, proračun i riznicu priprema Dokument 
okvirnog proračuna i dostavlja ga Općinskom načelniku.  

4. do 30.06.2023. godine 
Općinski načelnik usvaja Dokument okvirnog proračuna za 
razdoblje 2024. - 2026. Godina. 

5. do 15.07.2023. godine 
Služba za financije proračun, i riznicu objavljuje Dokument 
okvirnog proračuna na web stranici Općine.   

6. do 15.07.2023. godine 

Služba za financije, proračun i riznicu dostavlja potrošačkim 
jedinicama i ustanovama,  čiji je osnivač Općina Instrukciju br. 2 – 
smjernice za izradu proračunskih zahtjeva za proračunsku 2024. 
godinu. 

7. do 15.08.2023. godine 
Potrošačke jedinice i ustanove čiji je osnivač Općina dostavljaju 
Službi za financije, proračun i riznicu zahtjeve za proračunsku 
2024. godinu. 

8. do 15.09.2023. godine 
Služba za financije, proračun i riznicu obavlja konzultacije sa 
potrošačkim jedinicama i ustanovama čiji je osnivač Općina u vezi 
sa zahtjevima i prioritetima proračunske  potrošnje. 

9. do 15.10.2023. godine 
Služba za financije, proračun i riznicu dostavlja Općinskom 
načelniku prijedlog Nacrta Proračuna Općine za 2024. godinu. 

10. do 01.11.2023. godine 
Općinski načelnik u suradnji sa Službom za financije, proračun i 
riznicu utvrđuje Nacrt Proračuna Općine za 2024. godinu 

11. do 05.11.2023. godine 
Općinski načelnik dostavlja Nacrt Proračuna Općine  za 2024. 
godinu i prateću dokumentaciju propisanu Zakonom o 
proračunima u Federaciji BiH Općinskom vijeću. 

12. do 31.12.2023. godine Općinsko vijeće donosi Proračun Općine  za 2024. Godinu. 

 
 

Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2024. godinu i Dokument 
okvirnog proračuna za 2024. – 2026. godinu obuhvaća plan aktivnosti koje je potrebno provesti pri  



                                                                                      
 
 
izradi i donošenju Proračuna za iduću godinu, kao i Dokumenta okvirnog proračuna za 

razdoblje od tri godine. 
Člankom 15. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljenog u 

„Službenim novinama F BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 
99/19), propisan je Proračunski kalendar po kome se priprema i usvaja Proračun, kao i obveza 
trogodišnjeg planiranja Proračuna za sve nivoe vlasti, odnosno, za sve korisnike proračunskih 
sredstava i vanproračunskih fondova.  

Trogodišnje planiranje podrazumijeva izradu Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje od 
tri godine, koji je temelj za izradu Proračuna za narednu fiskalnu godinu, za sve nivoe vlasti. U članku 
18.  Zakona o proračunima u F BiH, propisana je obveza usvajanja Dokumenta okvirnog proračuna 
od strane Općinskog načelnika do 30. lipnja tekuće godine, za naredne tri godine zajedno sa 
srednjoročnim okvirom rashoda za tri godine, nakon čega se DOP dostavlja Općinskom vijeću kao 
informacija i objavljuje na web stranici Općine .  
 

II 
 

Financijsko izvještavanje 
 

Financijsko izvještavanje čine izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama imovine, obveza, 
vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka, izdataka odnosno novčanih tijekova, s precizno 
definiranim rokovima realizacije kao i nositeljima aktivnosti kako slijedi:  

 
 

Red. 
br.  

ROK IZVJEŠTAJI 

1.  

20 dana po isteku 
obračunskog razdoblja za 
svaki kvartal, a za IV kvartal 
prethodne godine, do 28.02. 
tekuće godine 

Služba za financije, proračun i riznicu dostavlja 
županijskom Ministarstvu financija periodična izvješća na 
propisanim obrascima. 

2. do 05. ožujka tekuće godine 
Služba za financije, proračun i riznicu dostavlja 
računovodstvene godišnje izvještaje Županijskome 
ministarstvu financija. 

3. 
u roku od šest mjeseci po 
završetku fiskalne godine 

Služba za proračun, financije i riznicu dostavlja Općinskom 
načelniku Izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu 
godinu, a Općinski načelnik isti dostavlja Općinskom vijeću 
na usvajanje 

 
 
Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljenog u „Službenim novinama 

Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19, u 
članovima od 89. do 99, utvrđeni su rokovi za izradu i dostavljanje financijskih izvještaja, naprijed 
navedenim subjektima.  

 
 

III 
 



                                                                                      
 
 
 
 
 
 
Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje Proračuna za 2023. godinu, Dokumenta 

okvirnog proračuna  za razdoblje od 2023 - 2025. godine i kalendar financijskog izvještavanja objavit 
će se na web stranici Općine . 

 
 
 

          OPĆINSKI NAČELNIK 
        Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec. 
 
           Broj: 02- 11-479 /23           

                     Tomislavgrad: 13.02.2023.godine 


