
Na temelju članka 19. Statuta Gradske knjižnice Krapina od 15. srpnja 2019. (KLASA 012-

03/19-01/2, URBROJ:2140-380/1-19-01), vezano za članak 7. stavak 1. zakona o sustavu 

unutarnjih kontrola u javnom sektoru (narodne novine br. 78/15 i 102/19) te točke 3. i 2. 

Okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Prilogu 1. Pravilnika o sustavu unutarnjih 

kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 58/2016), ravnateljica Gradske knjižnice 

Krapina donosi 

 

PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju vrste vlastitih prihoda, uvjeti i način korištenja vlastitih 

prihoda Gradske knjižnice Krapina. 

 

II. VLASTITI PRIHODI  

Članak 2. 

 Odredbama članka 52. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) propisano 

je da vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova 

na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. 

 Odredbama članka 18. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 

120/13 i 1/20) propisano je da se izvor financiranja – vlastiti prihodi uključuju prihodi koje 

proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje 

poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.  

 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Knjižnice) iskazuju se u 

okviru podskupine računa 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. 

 Vlastiti prihodi mogu se ostvarivati od:  

- iznajmljivanja prostora i opreme u vlasništvu Knjižnice, 

- provođenje obrazovnih programa, 

- usluge fotokopiranja i printanja 

- drugih poslova koje Knjižnica može obavljati 

 

III. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA 

Članak 3. 

 Vlastite prihode Knjižnica koristi prema prioritetima kako slijedi:  

- za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim 

uvjetima na temelju kojih vlastiti prihodi i ostvareni (npr. energija, materijal i 

dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje te usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja kod iznajmljivanja prostora i opreme), 



- za podmirenje rashoda redovne djelatnosti 

- za podmirenje rashoda za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, 

- za podmirenje rashoda programskih aktivnosti. 

Vlastiti prihodi Knjižnice mogu se koristiti za podmirenje rashoda za zaposlene 

(bruto plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) u slučaju kad se isti 

ne mogu podmiriti u cijelosti iz općih prihoda, a u iznosima utvrđenim kolektivnim 

ugovorima/pravilnicima o radu/drugim aktima Knjižnice.  

Vlastiti prihodi Knjižnice kao i rashodi koji se iz njih financiraju planiraju se 

financijskim planom Knjižnice.  

 

IV. NAČIN IZVJEŠTAVANJA 

Članak 4. 

O ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda Knjižnica je dužna izvještavati Upravni 

odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo putem obrasca Izvješće 

o ostvarenju i korištenju vlastitih nenamjenskih prihoda i primitaka tromjesečno: 

za razdoblje siječanj - ožujak do 10. travnja, za razdoblje siječanj - rujan do 10. 

listopada, za razdoblje siječanj - prosinac do 31. siječnja. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na internetskih 

stranicama Gradske knjižnice Krapina www.gkkkr.hr 

 

KLASA:400-01/22-01/10 
URBROJ:2140-380/1-22-01 
 
U Krapini, 28. listopada 2022. godine 

 

 

 

             Ravnateljica:  

Maja Vukina Bogović   

 

 

Dostaviti: 

1. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine 

2. Knjigovodstveni servis 

3. Arhiva, ovdje 


