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NAPUTAK ZA IZRADU MJESEČNOG IZVJEŠĆA
Temeljem važećih zakonskih propisa, korisnici proračunskih sredstava dužni su podnositi
izvješća s potrebnom dokumentacijom.
Kao korisnici proračunskih sredstava planiranih Programom javnih potreba u sportu za
2016. g. doznačeni mjesečni/polugodišnji iznos možete koristiti i pravdati samo za
namjene koje su utvrđene Ugovorom o korištenju proračunskih sredstava za 2016. g. koji
ste sklopili sa Zajednicom športskih udruga grada Osijeka.
Pravovaljana dokumentacija koju morate prilagati mjesečnom izvješću je:
1. za plaće trenera s kojima imate ugovor o radu prilažete obrazac OP rekapitulacije
isplate plaća koji mora potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom (u navedenom
slučaju ne morate prilagati izvatke i druge obrasce), a za trenere s kojima imate
ugovor o djelu, prvi put morate priložiti presliku važećeg ugovora i izvatka da su
honorar i obveze plaćeni, uz obvezu da trošak za ugovor o djelu posebno označite;
2. za troškove na temelju ispostavljenog računa (smještaj, prijevoz, nabavka opreme,
kotizacije, članarine i ostali troškovi) morate priložiti presliku računa i izvatka o
plaćenom računu uz obvezu da plaćeni iznos na izvatku posebno označite;
3. za podignutu gotovinu morate priložiti presliku putnog naloga ili računa i obavezno
presliku isplatnice kojom pravdate podizanje gotovine;
4. za troškove utakmica (suci, pomoćni suci, troškovi prijevoza službenih osoba i drugih
troškova koje imate za organizaciju utakmica) morate priložiti presliku službenog
naloga za odigravanje utakmice i izvadak s posebno označenim plaćenim iznosima troškova;
5. za sredstva koja granski savezi doznačavaju svojim članicama moraju priložiti izvadak
na kojem je doznaka sredstava članici posebno označena.
Važne napomene:
- nastali troškovi i njihovo pravdanje u mjesečnom izvješću moraju biti navedeni u
predviđenim rashodima (npr. ako se na utakmicu išlo osobnim automobilom, troškovi
putnog naloga navode se u rashodima za troškove natjecanja, isto je i u slučaju troškova organizacije utakmica);
- sredstva se mogu koristiti isključivo za troškove nastale u 2016. g.;
- ako mjesečno izvješće nije opravdano vjerodostojnom dokumentacijom ili nije podneseno u roku (do 5. u mjesecu za protekli mjesec), Zajednica ne smije korisniku izvršiti
doznaku sredstava za tekući mjesec.
Osijek, 15. veljače 2016.

