
Temeljem  članka  5.,  12.  i  13  Uredbe  o  sastavljanju  i  predaji  Izjave  o  fiskalnoj 
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11), te članka 
53. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) Načelnica Općine 
Fažana  dana 2. siječnja 2012. godine donijela je

ODLUKU 
o postupanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana i proračunskog korisnika u 

vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i 
izvještaj o primjeni fiskalnih pravila

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje  se  način  i  rokovi  za  postupanje  Jedinstvenog  upravnog 

odjela  Općine  Fažana i  čelnika  proračunskog korisnika Općine  Fažana – ravnateljica  DV 
Sunce Fažana (dalje u tekstu: DV Sunce) u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji 
Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Članak 2.
Ravnateljica  DV Sunce dužna je dostaviti  Načelnici  Općine Fažana do 28. veljače 

tekuće godine za prethodnu godinu, putem Jedinstvenog upravnog odjela:
- Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,
- Popunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti,
- Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, ako su uočene slabosti i nepravilnosti,
- Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, ako su bile utvrđene prethodne 

godine.

Članak 3.
Jedinstveni  upravni  odjel  dužan  je  za  proračunskog  korisnika  provjeriti  formalni 

sadržaj Izjave i Upitnika iz članka 2. ove Odluke, i to u roku od sedam radnih dana. U slučaju 
nepravilnosti izvještava o tome Načelnicu.

Jedinstveni upravni odjel dužan je tijekom proračunske godine izvršiti provjeru Izjave 
i Upitnika na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika.

Jedinstveni upravni odjel  dužna su tijekom godine na odabranom uzorku dobivenih 
Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine provjeriti 
provedene aktivnosti.

Članak 4.
Ravnateljica DV Sunce dužna je postupati na način iz članka 2. ove Odluke i u slučaju 

primopredaje dužnosti odnosno u slučaju odlaska s dužnosti prije isteka godine za koju se 
predaje Izjava.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka sastavlja se Izjava za razdoblje od 01. siječnja do 
dana prestanka obnašanja dužnosti.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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