
 
Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 
75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 127/00., 59/01., 190/03., 199/03. i 79/07.) i članka 95. Zakona 
o proračunu (Narodne novine br. 87/08) te članka 2. Zaključka Vlade Republike Hrvatske 
(Klasa:470-03/09-02/02, Urbroj:5030120-10-1) od 30. prosinca 2010. godine, ministar mora, 
prometa i infrastrukture donosi 
 

ODLUKU 
o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih 

u Financijskom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2011. godinu 
 

I. 
 

Ovom Odlukom ministar mora, prometa i infrastrukture prenosi ovlasti i odgovornosti za 
upravljanje proračunskim sredstvima za programe, aktivnosti i projekte utvrđene u 
Financijskom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2011. godinu. 
Ovlasti i odgovornosti prenose se na državne tajnike zadužene za ostvarivanje posebnih 
ciljeva i ravnatelje unutarnjih ustrojstvenih jedinica zaduženih za provedbu načina 
ostvarivanja posebnih ciljeva iz Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 
za razdoblje 2011. - 2013. godine. 
 

II. 
 
Raspored rashoda i izdataka Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 
za 2011. godinu, po programskoj, ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sadržan je u 
tablici u prilogu Odluke i njezin je sastavni dio.  
 

III. 
 
Odgovornima za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava prikazanih u tablici iz točke II. 
ove Odluke, koja je njezin sastavni dio, raspoređenih Upravi za pomorski promet, pomorsko 
dobro i luke, Upravi za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda i Upravi unutarnje 
plovidbe činim državnog tajnika nadležnog za more, te ravnatelje navedenih uprava. 
 
Odgovornima za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava prikazanih u tablici iz točke II. 
ove Odluke, koja je njezin sastavni dio, raspoređenih Upravi zračnog prometa, Upravi 
cestovnog prometa, Upravi željezničkog prometa i Upravi elektroničkih komunikacija i pošte 
činim državnog tajnika nadležnog za promet, te ravnatelje navedenih uprava. 
 
Odgovornima za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava prikazanih u tablici iz točke II. 
ove Odluke, koja je njezin sastavni dio, raspoređenih Upravi za strateške infrastrukturne 
objekte činim državnog tajnika nadležnog za infrastrukturu, te ravnatelja navedene uprave. 
 
Odgovornima za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava prikazanih u tablici iz točke II. 
ove Odluke, koja je njezin sastavni dio, raspoređenih Upravi prometne inspekcije činim 
državnog tajnika nadležnog za prometnu inspekciju, te ravnatelja navedene uprave. 
 
Odgovornima za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava prikazanih u tablici iz točke II. 
ove Odluke, koja je njezin sastavni dio, raspoređenih Upravi za otočni i priobalni razvoj činim 
državnog tajnika nadležnog za otočni i priobalni razvoj, te ravnatelja navedene uprave. 
 
Odgovornim za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava prikazanih u tablici iz točke II. 
ove Odluke, koja je njezin sastavni dio, raspoređenih u zajedničkim aktivnostima i projektima 
Ministarstva činim tajnika Ministarstva. 

 



IV. 
 
Prenosim zakonske ovlasti za izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva na državne tajnike, ravnatelje i tajnika 
Ministarstva, odgovorne za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava, kako je navedeno 
u točki II. i III. ove Odluke. 
 

V. 
 
Ravnatelji i tajnik Ministarstva dužni su osigurati vlastite evidencije radi kontroliranja i 
praćenja realizacije proračunskih sredstava za provedbu programa, aktivnosti i projekata u 
okvirima proračunskih sredstava iz točke II. i III. ove Odluke te imenovati po jednu osobu za 
obavljanje poslova vezanih uz financije unutar ustrojstvene jedinice iz područja svoje 
odgovornosti. 
 

VI. 
 

Uprava za proračun i financije dostavljat će unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Izvješća o 
mjesečnom izvršavanju Financijskog plana, koje su ih dužne uskladiti sa svojim 
evidencijama. 
 
Ravnatelji i tajnik Ministarstva će na godišnjoj razini pripremiti izvješće o rezultatima koji su 
ostvareni sredstvima namijenjenim za određene aktivnosti i projekte te isto dostaviti Upravi 
za proračun i financije za potrebe objedinjavanja. 
 
Uprava za proračun i financije pripremiti će objedinjeno godišnje izvješće o rezultatima koji 
su ostvareni. Isto će usuglasiti s državnim tajnicima i tajnikom Ministarstva i tako objedinjeno 
i usuglašeno Izvješće, dostaviti ministru do 15. veljače 2012. godine za cijelu proračunsku 
2011. godinu. 
 

VII. 
 
Tablica iz točke II. Odluke, koja je njezin sastavni dio i u kojoj je prikazan Financijski plan 
Ministarstva za 2011. godinu po propisanim proračunskim klasifikacijama, mijenja se nakon 
svake možebitne izmjene Financijskog plana tijekom godine, temeljene na odlukama Vlade 
Republike Hrvatske, bez potrebe izmjene same Odluke. 
 

VIII. 
 

Od dana stupanja ove Odluke na snagu, prestaje vrijediti Odluka o prijenosu ovlasti i 
odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u Financijskom planu 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2011. godinu od 31. siječnja 2011. godine,  
KLASA: 400-01/11-03/78, URBROJ: 530-12-11-1. 
 

IX. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 400-01/11-03/78 
URBROJ: 530-12-11-5 
Zagreb, 08. srpnja 2011. godine. 
 

        MINISTAR 
       Božidar Kalmeta                                          


