IZVJEŠTAJ O RADU
UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2009. GODINE

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2009.

1. Uvod
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada
Pule” br.14/07), propisan je djelokrug rada Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo.
Člankom 8. Odluke propisano je da se u Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo
obavljaju poslovi:
-

-

planiranja i izrade proračuna, te kontrole izvršavanja proračuna,
planiranja i praćenja likvidnosti,
izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,
voñenja knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
sastavljanja financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s
financijsko-računovodstvenim propisima,
voñenja analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
blagajničkog poslovanja,
obračuna i isplate plaća,
voñenja evidencije ulaznih računa, kontrola naloga za plaćanje u skladu s financijskoračunovodstvenim propisima i izvršavanja plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Grada,
mjesnih odbora i ostalih korisnika proračuna utvrñenih aktima Grada,
utvrñivanja obveznika plaćanja gradskih poreza, naplata i ovrha gradskih poreza,
naplate prihoda od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje,
spomeničke rente, najma nekretnina, prodaje nekretnina, te ostalih prihoda Grada,
pokretanja postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
provedbe postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
postupaka vezanih za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
voñenja evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, pohranjivanje i
aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja,
osiguranja imovine i osoba,
poticanja gospodarske aktivnosti i osiguranja osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
ispitivanja interesa i potreba poduzetničkih aktivnosti,
osiguravanja inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, te osiguravanja pomoći
poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa,
ispitivanja mogućnosti razvoja pojedinih grana gospodarstva.

2. Organizacija rada Upravnog odjela
Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo od 28.
studenog 2007. godine na kojeg je Gradsko poglavarstvo Grada Pule dalo suglasnost 13. prosinca
2007. godine, ureñeno je unutarnje ustrojstvo upravnog odjela, nazivi unutarnjih ustrojstvenih
jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja odjelom i ustrojstvenim jedinicama, nazivi radnih
mjesta i broj potrebnih djelatnika. U upravnom odjelu su ustrojeni Odsjek za proračun, Odsjek za
računovodstvo i Odsjek za gospodarstvo. Sistematizirana su 24 radna mjesta sa 31 službenikom.

SPREMA
VSS
VŠS
SSS
UKUPNO

SISTEMATIZIRANO ZAPOSLENO
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11
5
5
11
12
31
28
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U upravnom odjelu je u izvještajnom razdoblju bilo zaposleno 28 službenika, 27
službenika na neodreñeno vrijeme i 1 službenica na odreñeno vrijeme (zamjena za poroñajni
dopust).
Previñeni poslovi u razdoblju od 01.01.-31.12.2009. godine realizirani su u ukupnom fondu od
59.320 sati.
BOLOVANJA
Bolovanje do 42 dana
Bolovanje preko 42 dana
Kućna njega
Poroñajni
Ozljeda na radu

Sati
2.600
800
352
2.216
1.376

%
4,38%
1,35%
0,59%
3,74%
2,32%

UKUPNO

7.344

12,38%

U izvještajnom razdoblju, Gradskom poglavarstvu, Gradonačelniku i Gradskom vijeću
upućeni su slijedeći prijedlozi akata na daljnje postupanje; nacrt Godišnjeg obračuna proračuna
Grada Pule za 2008. godinu, Nacrt Odluke o raspodjeli rezultata za 2008. godinu, Izvještaj o radu
Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008.
godine, Nacrt Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje javne ustanove Pula sport, Nacrt
Odluke o zaduživanju Grada Pule, Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje od
01.01. do 30.06.2009. godine, Izvještaj o radu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, dva Nacrta Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Pule za 2009. godinu, dva Nacrta Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Pule za 2009. godinu, Nacrt Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, Nacrt Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, Zaključak o peraspodjeli rezultata sredstava na
proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili izmeñu proračunskih korisnika.

3

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2009.

3. Pregled rada po odsjecima
Glavna aktivnost Odjela usmjerena je na izradu i praćenje izvršavanja proračuna, analizu
sredstava i izvještavanje, te se dnevno evidentiraju:
- prihodi i primici, rashodi i izdaci, prema računskom planu proračuna i namjeni sredstava,
- prijenosi sredstava korisnicima proračuna prema zahtjevima korisnika, odobrenim
proračunskim sredstvima i izvršenju proračuna,
- temeljem ugovornih obveza, odnosno izdanih rješenja za vlastite prihode Grada Pule, vodi se
analitička evidencija potraživanja i naplate svakog pojedinog obveznika.
3.1. Odsjek za proračun
Posebna briga usmjerena je na naplatu vlastitih prihoda Grada Pule i gradskih poreza.
Sukladno Zakonu o proračunu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, vodila se analitička evidencija potraživanja i naplate vlastitih prihoda svakog
pojedinog obveznika po osnovi:
1. zakupnine poslovnih prostora,
2. komunalnog doprinosa,
3. prihoda od prodaje zemljišta,
4. komunalne naknade poslovnih i stambenih prostora,
5. zakupa i poreza na zakup za zauzimanje javnih površina,
6. prihoda od prodaje stanova,
7. prihoda od najamnine,
8. prihoda od naknada za priključke,
9. prihoda od prodaje poslovnih objekata,
10. prihoda od poreza na tvrtku,
11. prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića,
12. prihoda od poreza na kuće za odmor,
13. prihoda od poreza na reklame (potraživanja iz ranijih godina),
14. prihoda od spomeničke rente (koja se plaća po m2),
15. prihoda od koncesija na pomorskom dobru.
1. Zakupnina za poslovne prostore
Temeljem ugovora o zakupu poslovnih prostora i ugovora o uporabi poslovnih prostora,
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine fakturirano je 21.237.179,51 kunu, a
naplaćeno 23.973.189,24 kune (20.369.968,67 kuna uplate za tekuću godinu i 3.603.220,57 kuna
za prethodna razdoblja). Zakupcima, odnosno uporabovnicima poslano je 5.845 računa. Saldo
potraživanja po osnovi zakupnine na dan 31. prosinca 2009. godine iznosio je 33.106.317,13
kuna.
2. Komunalni doprinos
Sukladno izdanim rješenjima o utvrñivanju komunalnog doprinosa, za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2009. godine fakturirano je 16.337.862,99 kuna, a naplaćeno
15.589.470,92 kune (14.338.713,09 kuna uplate za tekuću godinu i 1.250.757,83 kune za
prethodna razdoblja). Saldo potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa na dan 31. prosinca
2009. godine iznosio je 10.479.920,34 kune. Obveznicima je poslano 936 računa, te zaduženo
118 novih rješenja.
3. Prihodi od prodaje zemljišta
Temeljem ugovora o prodaji zemljišta pravnim i fizičkim osobama, za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2009. godine fakturirano je 23.212.531,34 kune, a naplaćeno
23.033.117,34 kune (22.876.329,36 kuna uplate za tekuću godinu i 156.787,98 kuna za prethodna
4

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2009.

razdoblja). Poslano je 36 računa i zaduženo 36 novih ugovora o prodaji zemljišta. Saldo
potraživanja po osnovi prihoda za prodano zemljište na dan 31. prosinca 2009. godine iznosio je
1.761.924,88 kuna.
4. Komunalna naknada za poslovne i stambene prostore
Fakturiranje komunalne naknade za poslovne prostore u vlasništvu Grada, kao i u
vlasništvu pravnih i fizičkih osoba vršilo se mjesečno. Ukupno je poslano 16.736 računa.
Komunalna naknada za zakupnike gradskih prostora fakturirana je zajedno sa zakupninom.
Komunalna naknada za stambene prostore fakturirala se tromjesečno zbog manjih troškova, te je
poslano 92.727 uplatnica. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine na ime
komunalne naknade ukupno je fakturirano 31.877.482,79 kuna, a naplaćeno 30.038.656,82 kune
(26.229.099,14 kuna za tekuću godinu i 3.809.557,68 kuna za prethodna razdoblja).
Od navedenog iznosa na ime komunalne naknade za poslovne prostore fakturirano je
26.553.120,74 kune, a naplaćeno 24.637.224,70 kuna (21.622.009,68 kuna uplate za tekuću
godinu i 3.015.215,02 kune za prethodna razdoblja), dok je na ime komunalne naknade za
stambene prostore fakturirano 5.324.362,05 kuna, a naplaćeno 5.401.432,12 kuna (4.607.089,46
kuna uplate za tekuću godinu i 794.342,66 kuna za prethodna razdoblja). Saldo potraživanja na
ime komunalne naknade za poslovne prostore na dan 31. prosinca 2009. godine iznosio je
21.797.787,46 kuna, a na ime komunalne naknade za stambene prostore 6.008.253,06 kuna,
odnosno ukupno 27.806.040,52 kune.
5. Zakup i porez na zakup i uporabu javnih površina
Temeljem ugovora o zakupu javnih površina i ugovora o uporabi javnih površina, te
rješenja za zauzimanje javnih površina, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine
na ime zakupa fakturirano je 4.547.887,96 kuna, a naplaćeno 4.550.276,85 kuna (3.914.978,16
kuna uplate za tekuću godinu i 635.298,69 kuna za prethodna razdoblja). Za isto razdoblje na ime
poreza za korištenje javnih površina fakturirano je 829.010,01 kunu, a naplaćeno 822.703,13
kuna (696.954,86 kuna uplate za tekuću godinu i 125.748,27 kuna za prethodna razdoblja).
Zaduženo je 415 ugovora, odnosno rješenja, i poslano 1.569 računa na ime zakupa i poreza
zakupnicima, odnosno uporabovnicima. Saldo potraživanja po osnovi zakupa javnih površina na
dan 31. prosinca 2009. godine iznosio je 1.308.921,13 kuna, te na ime poreza za korištenje javnih
površina 289.018,88 kuna.
6. Prihodi od prodaje stanova
Temeljem ugovora o prodaji stanova, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009.
godine fakturirano je 7.991.422,38 kuna, a naplaćeno 7.483.585,65 kuna (6.857.846,48 kuna
uplate za tekuću godinu i 625.739,17 kuna za prethodna razdoblja). Kupcima je poslano 33.640
računa. Saldo potraživanja na dan 31. prosinca 2009. godine iznosio je 3.959.052,30 kuna.
Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, od ukupno naplaćenog
iznosa u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 2.880.109,86 kuna (55%).
7. Prihodi od najamnine
Temeljem ugovora o najmu stanova na ime zaštićene najamnine, najamnine i naknade za
korištenje stana, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine fakturirano je
1.217.764,96 kuna, a naplaćeno 1.064.413,89 kuna (818.820,61 kuna uplate za tekuću godinu i
245.593,28 kuna za prethodna razdoblja). Poslano je 5.584 računa. Saldo potraživanja na dan 31.
prosinca 2009. godine iznosio je 1.592.347,05 kuna.
8. Prihodi od naknada za priključke
Temeljem ugovora o priključenju grañevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih
voda, te opskrbe pitkom vodom, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine
fakturirano je 1.984.766,06 kuna, a naplaćeno 1.912.795,52 kune (1.721.858,48 kuna uplate za
tekuću godinu i 190.937,04 kune za prethodna razdoblja). Saldo potraživanja na dan 31. prosinca
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2009. godine iznosio je 382.448,84 kune. Zaduženo je 197 obveznika temeljem ugovora za
naknade za priključke.
9. Prihodi od prodaje poslovnih objekata
U izvještajnom razdoblju fakturirano je 294.478,21 kunu, a naplaćeno 344.403,76 kuna.
Na ime prihoda od prodaje garaža u vlasništvu grada (obročna otplata) naplaćeno je 28.152,03
kune, a na ime prihoda od prodaje poslovnih prostora 316.251,73 kune. Saldo potraživanja na dan
31. prosinca 2009. godine na ime prihoda od prodaje garaža iznosio je 13.316,78 kuna, a na ime
prihoda od prodaje poslovnih prostora iznosio je 3.021,86 kuna.
10. Prihodi od poreza na tvrtku
Temeljem rješenja o razrezu poreza na tvrtku, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2009. godine zaduženo je 5.028.116,46 kuna, a naplaćeno 4.017.815,98 kuna. U obračunskom
razdoblju obveznicima je poslano 5.173 rješenja poreza na tvrtku za fizičke i pravne osobe. Saldo
potraživanja na dan 31. prosinca 2009. godine iznosio je 16.009.241,35 kuna (glavnica
9.980.878,89 kuna, kamata 6.028.362,46 kuna). Veći dio potraživanja odnosi se na potraživanja
iz ranijih godina.
11. Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
Porez na potrošnju za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2009. godine zadužen je u
iznosu od 1.974.669,32 kune, a naplaćen u iznosu od 1.750.024,88 kuna. Saldo potraživanja na
dan 31. prosinca 2009. godine iznosio je 1.023.883,20 kuna.
12. Prihodi od poreza na kuće za odmor
Temeljem rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor, za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2009. godine fakturirano je 96.926,67 kuna, a naplaćeno 88.187,94 kune. Poslano je 136
rješenja obveznicima poreza na kuće za odmor. Saldo potraživanja na dan 31. prosinca 2009.
godine iznosio je 78.340,42 kune.
13. Prihodi od poreza na reklame (potraživanja iz ranijih godina)
Porez na reklame ukinut je Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave od 01. srpnja 2001. godine. Temeljem dospjelih nenaplaćenih
potraživanja iz ranijih godina, naplaćeno je 2.300,70 kuna. Saldo potraživanja na dan 31. prosinca
2009. godine iznosio je 641.839,04 kune.
14. Prihodi od spomeničke rente (koja se plaća po m2)
Temeljem rješenja o visini spomeničke rente koja se plaća po m2, za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2009. godine fakturirano je 1.168.705,24 kune, a naplaćeno 1.164.141,50
kuna (924.341,27 kuna uplate za tekuću godinu, a 239.800,23 kune za prethodna razdoblja).
Saldo potraživanja spomeničke rente koja se plaća po m2 na dan 31. prosinca 2009. godine
iznosio je 1.004.055,87 kuna. Pored spomeničke rente koja se plaća po m2, naplaćeno je i
598.479,72 kune, na ime indirektne spomeničke rente koja se plaća na ukupan prihod.
15. Prihodi od koncesija na pomorskom dobru
Temeljem koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na području unutrašnjih
morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2009. godine zaduženo je 1.422.791,00 kunu, a naplaćeno 1.457.902,30 kuna
(1.387.237,30 kuna uplate za tekuću godinu, a 70.665,00 kuna za prethodna razdoblja). Saldo
potraživanja na dan 31. prosinca 2009. godine iznosio je 258.391,00 kunu. Isto tako, naplaćeno je
593.316,58 kuna, a odnosi se na 1/3 prihoda od naknade za koncesije koja se uplaćuje na račun
državnog proračuna.

6

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2009.

Naknada za ureñenje voda
Temeljem Ugovora sa Hrvatskim vodama o obavljanju poslova u svezi sa obračunom i
naplatom naknade za ureñenje voda, obavljali su se poslovi pripreme rješenja, obračuna i naplate
naknade za ureñenje voda za zakupce, vlasnike i korisnike poslovnih prostora, te vlasnike
odnosno korisnike stambenih prostora. U izvještajnom razdoblju izdano je 1.366 rješenja za
stambene prostore i 273 rješenja za poslovne prostore. Za obavljene poslove, od Hrvatskih voda
naplaćena je naknada u iznosu od 558.878,78 kuna (5% naplaćenog iznosa naknade za ureñenje
voda).
Analitička evidencija usklañivala se sa financijskim knjigovodstvom. Radi bolje naplate
prihoda kontaktirano je sa dužnicima, te su slane opomene za nepodmirena dugovanja. U
izvještajnom razdoblju poslano je:
- 601 opomena za zakupninu u ukupnom iznosu od 55.486.337,05 kuna,
- 7.558 opomena za komunalnu naknadu za stambene prostore u ukupnom iznosu od
12.244.755,98 kuna,
- 1.083 opomena za komunalnu naknadu za poslovne prostore u vlasništvu grada i u
vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, u ukupnom iznosu od 13.782.796,72 kune,
- 347 opomena za komunalni doprinos u ukupnom iznosu od 30.140.502,42 kune,
- 30 opomene za prihode od prodaje zemljišta u ukupnom iznosu od 1.375.909,87 kuna,
- 31 opomena za prihode od naknade za priključenje u ukupnom iznosu od 517.269,17
kuna,
- 172 opomene za zakup javnih površina i porez na zakup javnih površina u ukupnom
iznosu od 2.632.651,99 kuna,
- 218 opomene za spomeničku rentu u ukupnom iznosu od 1.120.440,59 kune,
- 1.251 opomena za otkup stanova u ukupnom iznosu od 7.218.131,40 kuna.
Ovisno o zahtjevima stranaka, izdavale su se potvrde o podmirenim obvezama prema
Gradu Puli koje predstavljaju uvjet za pristupanje natječajima za prodaju zemljišta, zakup,
uporabu ili zauzimanje javnih površina, za zakup poslovnih prostora, potvrde za davanje stanova
u najam u vlasništvu Grada Pule, potvrde o otplati stana za potrebe ishodovanja kredita, te druge
potvrde za potrebe suda, drugih tijela i ustanova.
U svakodnevnim kontaktima sa grañanima rješavane su njihove primjedbe i reklamacije,
dostavljani obračuni kamata, te pisani odgovori na upite i prigovore.
Službi za zastupanje Grada, dostavljani su predmeti za pokretanje sudskih postupaka
naplate potraživanja, iz razloga što se i nakon više poslanih opomena i kontakata sa dužnicima,
ista nisu uspjela naplatiti i to:
-

91 za zakup poslovnih prostora u ukupnom iznosu od 5.317.402,44 kune,
25 za zakup javnih površina u ukupnom iznosu od 357.373,01 kuna, te poreza na zakup
javnih površina u ukupnom iznosu od 74.364,05 kuna.

Uz Rješenja o razrezu poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor, poslano je i 4.924
opomene za porez na tvrtku, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.
Tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuta su 444 ovršna postupka za pravne i fizičke
osobe, u ukupnom iznosu od 1.552.307,15 kuna.
Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu, dostavljani su predmeti za pokretanje
postupaka prisilne naplate potraživanja, iz razloga što se i nakon više poslanih opomena i
kontakata sa dužnicima ista nisu uspjela naplatiti i to:
-

109 za komunalnu naknadu i naknadu za ureñenje voda za poslovne prostore, u
ukupnom iznosu od 1.646.875,24 kuna,
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-

28 za komunalnu naknadu i naknadu za ureñenje voda za stambene prostore, u ukupnom
iznosu od 159.334,96 kuna,
5 za otkup stanova, u ukupnom iznosu od 59.199,54 kune,
65 za spomeničku rentu u ukupnom iznosu od 321.842,98 kuna,
21 za komunalni doprinos u iznosu od 4.913.815,00 kuna.

Pored navedenog, Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu dostavljani su podaci
vezano za sklapanje Sporazuma o obročnoj otplati duga po osnovi zakupa poslovnih prostora,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa, radi sklapanja nagodbi za priznavanje ulaganja u
poslovne prostore, radi otkaza Ugovora o zakupu poslovnog prostota, te podaci potrebni za
saldiranje ugovora o kupnji stana. Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu dostavljani su podaci
vezano za naplatu komunalne naknade po mjesnim odborima.
Nadalje, obavljali su se poslovi vezani za osiguranje objekata, opreme (dugotrajne
imovine), prometnih sredstava i osoba, kao i refundacija po policama osiguranja. U izvještajnom
razdoblju prijavljena su osamdesetčetiri štetna dogañaja. Zatražena je refundacija u iznosu od
593.366,29 kuna, a refundirano je 213.555,92 kuna. Grad Pula osigurava imovinu i osobe
temeljem provedenog postupka zajedničke javne nabave za Grad, trgovačka društva i ustanove u
vlasništvu odnosno pretežitom vlasništvu. Na taj način godišnje se uštedi 1.047.199,24 kuna na
ime premija osiguranja.
Mjesečno se vodila evidencija svih prispjelih računa po pozicijama, dobavljačima,
ugovorenim obvezama i predviñenim rokovima plaćanja, za izgradnju komunalne infrastrukture i
gradnju kapitalnih objekata. Evidentirani su ugovori pristigli u fiskalnoj godini, sa obvezama
plaćanja u tekućoj, kao i u slijedećim godinama.
Pored navedenog, Ministarstvu financija se sukladno Naputku o postupku zaduživanja i
davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i naputka Ministarstva
financija, mjesečno dostavljalo Izvješće o podmirenju obveza po kreditima za koje je dana
suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Izvješće o izdanim suglasnostima trgovačkim društvima i
javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Pula, te Izvješće o danim jamstvima
trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Pula.
Hrvatskoj narodnoj banci je, sukladno Odluci o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom,
nakon svake transakcije po kreditu zaključenom sa Hypo Alpe-Adria-bank A.G. Klagenfurt,
dostavljan Pregled korištenja kredita, otplate glavnice i plaćanja kamata.
Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru na području
unutarnje kontrole u izvještajnom je razdoblju izrañeno Godišnje izvješće o financijskom
upravljanju i kontroli za 2008. godinu, te je isto dostavljeno Ministarstvu financija, Upravi za
harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole.
Izrañen je popis poslovnih procesa Grada Pule na razini upravnih odjela i na razini cijelog
Grada, te opis poslovnih procesa Grada Pule na razini upravnih tijela i izrada dijagrama tijeka
svakog poslovnog procesa.
3.2. Odsjek za računovodstvo
Pododsjek za knjigovodstvo
Temeljem Zakona o proračunu, Uredbe o računovodstvu proračuna, Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, Pravilnika o financijskom
izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija,
u pododsjeku za knjigovodstvo obavljaju se poslovi analitičkog i sintetičkog knjigovodstva, za:
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1.
2.
3.
4.
5.

Grad Pulu
Pulski centar za poduzetništvo
Hrvatski časnički zbor Grada Pule
Mjesne odbore (16)
Vijeća nacionalnih manjina (8)

Za Grad Pulu, mjesne odbore, te vijeća nacionalnih manjina vodi se proračunsko
knjigovodstvo, a za Pulski centar za poduzetništvo i Hrvatski časnički zbor neprofitno
knjigovodstvo.
Knjigovodstvo je postupak bilježenja poslovnih dogañaja koji se vodi po načelu dvojnog
knjigovodstva. Knjigovodstvo proračuna prati se kroz poslovne knjige.
Obvezne poslovne knjige koje se vode jesu:
1. Dnevnik,
2. Glavna knjiga - evidencija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i evidencija stanja
promjena imovine, obveza i izvora financiranja,
3. Pomoćne knjige: knjiga javnog duga i knjiga kapitalne imovine.
Dnevno se osiguravaju podaci o:
-

prihodima od poreza,
prihodima od pomoći,
prihodima od imovine,
pristojbama i ostalim prihodima koji se uplaćuju po posebnim propisima,
prihodima od kazni,
prihodima od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Osim podataka o prihodima i primicima, dnevno se iskazuju transakcije poslovnih
dogañaja rashoda i izdataka. Rashodi se prate na svim razinama, po skupinama: rashodi iz
poslovnih aktivnosti (pojedinačni podaci po proračunskim korisnicima), rashodi na nefinancijskoj
imovini, rashodi na financijskoj imovini, potraživanja i obveze. Dnevno i mjesečno se usklañuju
prihodi i primici sa Izvješćem Financijske agencije o vlastitim prihodima i primicima gradskog
proračuna (Izvješće P1), te se vrši usklañivanje i raspored zajedničkih prihoda proračuna
(Izvješće P2).
Vezano za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, sukladno Zakonu o izmjenama i
dopunama Zakona o finaciranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prati se
evidencija materijalnih troškova, tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola na području
grada Pule, te kapitalnih ulaganja (projekata) u osnovnim školama.
U 2009. godini proknjižena su 94.965 poslovna dogañaja.
U 2009. godine izrañeni su i predani godišnji financijski izvještaji za razdoblje siječanjprosinac 2008. godine, financijski izvještaji siječanj-ožujak, siječanj-lipanj i siječanj-rujan 2009.
godine. Financijski izvještaji dostavljeni su: područnom uredu FINA i Državnoj reviziji područni
ured Pazin, i to:
-

PR-RAS - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,
NT - Izvještaj o novčanom tijeku,
RAS-funkcijski,
BIL –Bilanca,
OBVEZE – Izvještaj o obvezama,
Bilješke uz financijske izvještaje.

Pored redovnih godišnjih izvještaja, na zahtjev Državnog ureda za reviziju sastavljale su
se dodatne tablice u kojima su obuhvaćeni slijedeći podaci:
- Planirani i ostvareni prihodi i primici,
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-

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci,
Pomoći,
Kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima,
Obveze,
Potraživanja,
Izvori financiranja izdataka za izgradnju i investicijsko održavanje kapitalnih sredstava
(imovina),
Izdaci za nabavu, izgradnju i investicijsko održavanje kapitalnih sredstava (dugotrajna
imovina).

Za potrebe provoñenja financijskog izvještavanja sastavljen je godišnji izvještaj o
investicijama – obrazac INV-P za 2008. godinu i predan Državnom uredu za statistiku.
Izrañen je konsolidirani financijski izvještaj za 2008. godinu u koji su uključeni vlastiti
prihodi i rashodi proračunskih korisnika.
Proračunski korisnici jesu: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, Gradska
knjižnica i čitaonica, Javna vatrogasna postrojba Pula, Predškolska ustanova Dječji vrtići,
Predškolska ustanova Rin-tin-tin, Škola za odgoj i obrazovanje, te osnovne škole na području
Grada Pule, mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.
Postupkom konsolidacije zbrajaju se ili eliminiraju unutar grupne transakcije i poslovni
dogañaji (meñusobna potraživanja i obveze, prihodi, rashodi i ostalo), a u njima su iskazani
prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule i vlastiti prihodi i rashodi proračunskih
korisnika.
Zajedno sa predsjednicima mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina, za mjesne
odbore i vijeća nacionalnih manjina izrañeni su financijski planovi za 2009. godinu. U 2009.
godini proknjižena su 5.662 poslovna dogañaja za vijeća nacionalnih manjina i mjesne odbore.
U odsjeku su se obavljali i poslovi praćenja naplate po presudama za parničke troškove.
Isto tako pratila se naplata po ovrhama za nepropisno parkirana vozila i o uplatama se
obavještavao Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu.
Za neprofitne organizacije, Pulski centar za poduzetništvo i Hrvatski časnički zbor Grada
Pule, u 2009.godini proknjižena su 1.038 poslovna dogañaja.
Sastavljen je i predan Statistički izvještaj TSI-N za prvo tromjesečje, polugodište i zadnje
tromjesečje 2009. godine i godišnji financijski izvještaj za 2008. godinu. Od godišnjih
financijskih izvještaja predani su:
-

Obrazac Prihoda i Rashoda,
Bilanca,
Bilješke,
Statistički izvještaj (GIN).
Obavljena je inventura i sastavljen je inventurni elaborat za 2008. godinu.
Pododsjek za likvidaturu

U pododsjeku za likvidaturu vode se financijski poslovi: likvidiranje zaprimljene
vjerodostojne dokumentacije, obračun plaća i drugih naknada i blagajničko poslovanje.
U likvidaturi se vode pomoćne knjige kroz koje se evidentiraju primljeni računi
dobavljača, nalozi za isplatu i druge isprave.
U 2009. godini proknjiženo je 21.782 ulaznih računa za proračun. Provedeno je 1.125
kompenzacija, 111 cesija, sastavljeno i otpremljeno 174 izlaznih računa, te poslano 11 opomena
kupcima po izlaznim računima.
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Za Pulski centar za poduzetništvo proklnjiženo je 43 ulaznih računa, dok je za Hrvatski
časnički zbor grada Pule proknjiženo 55 ulaznih računa.
Ostali poslovi koji se obavljaju u likvidaturi:
-

dnevno ažuriranje knjige ulaznih i izlaznih računa,
dnevna potvrda izvoda o plaćenim računima,
izrada i dostava izlaznih računa,
razgraničenje zajedničkih troškova i plaćanja,
opomene po izlaznim računima,
izvodi otvorenih stavaka,
usklañivanje obveza po ulaznim računima sa obvezama u knjigovodstvu,
izrada izvještaja o neplaćenim računima.

Blagajničko poslovanje obavlja se putem kunske i devizne blagajne, a obuhvaća
pojedinačne uplate i isplate i dnevno voñenje blagajničkog izvještaja.
Kroz kunsku blagajnu 2009. godine obračunati su i isplaćen putni nalozi, isplaćene
akontacije, te izrañeni blagajnički izvještaji.
Pored poslova blagajne obavljali su se i drugi poslovi vezani uz obračune i isplate i to:
- plaćanje doprinosa za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putu u inozemstvu;
evidencija na ID obrascu dostavlja se mjesečno,
- obračun i isplata autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih primitaka od samostalne
djelatnosti i od nesamostalnog rada izvan radnog odnosa; za svaku isplatu predan je
obrazac RS, dok se mjesečno sastavljalo Izvješće o primicima po drugim osnovama,
obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu u mjesecu - obrazac IDD,
- obrañene su uputnice za isplatu naknada prema socijalnim programima.
Obračun plaća i naknada vršio se mjesečno, sukladno Odluci o plaćama dužnosnika,
službenika i namještenika, Pravilniku o radu, te Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim
tijelima Grada Pule. Pored navedenog, obračunavale su se i druge naknade zaposlenicima
sukladno Kolektivnom ugovoru.
Pri podnošenju naloga za uplatu obveza iz plaća, u trenutku isplate plaća, a najkasnije do
kraja mjeseca, podnosi se RS obrazac. TMP i Statistički izvještaj o isplatama plaća. Izvještaj ID
dostavlja se ispostavi Porezne uprave do 15. u mjesecu za isplaćene plaće prethodnog mjeseca i
obrazac IPP prikaz posebnog poreza na plaću i isplate posebnog poreza pri isplati drugog
dohotka.
Isto tako vršio se obračun plaće za Pulski centar za poduzetništvo i svi popratni izvještaji.
Za potrebe Statističkog izvještavanja, sastavljao se mjesečni izvještaj o zaposlenima i
isplaćenoj plaći - obrazac RAD-1.
Po zahtjevu Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje izrañeni su i obrasci M-4, za
gradsku upravu i druge pravne osobe kojima je Grad Pula pravni sljednik. U 2009. godini
obrañivani su i zahtjevi za mirovinu. Ispunjavali su se obrasci banaka za kredite, pristupnice za
kartice, za otvaranje tekućih računa, potvrde za dječji doplatak, i druge potvrde po zaprimljenim
zahtjevima.
3.3. Odsjek za gospodarstvo
Odsjek je obavljao poslove vezano za radno vrijeme u djelatnostima ugostiteljstva i
trgovine na području grada Pule, postupanje po zahtjevima vezanim za odobravanje drugačijeg
radnog vremena od propisanog Odlukama, kao i pripreme za izradu novog kreditnog programa
poticanja mikro i malog poduzetništva.
U odsjeku za gospodarstvo obavljali su se i poslovi vezani za sufinanciranje udruga u
gospodarstvu.
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Grad Pula kroz program Phare 2005 CBC – Novi jadranski program za susjedstvo,
odnosno projekte INFIORE “Adriatic cities in Bloom” i ADRIANET „Adriatic Network for
Institutional Cooperation” sudjeluje u realizaciji projekata prekogranične suradnje, a odsjek za
gospodarstvo aktivno je sudjelovao u pripremi, provedbi, sastavljanju i izvješćivanju,
prvenstveno financijskog dijela, navedenih projekata. U predmetnom razdoblju prihvaćeni su
financijski izvještaji od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije, te sukladno njima izvršen je konačni financijski obračun za oba
projekta.
U drugom polugodištu izrañena je Usporedba cijena gradskih i komunalnih usluga
gradova Pule, Zagreba Rijeke, Zadra i Poreča.
Kreditiranje poduzetnika
Izrañeno je izvješće Državnoj agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja o danim potporama
male vrijednosti u 2008. godini. Potpore su dane u obliku subvencije kamatne stope po kreditnim
linijama Poduzetnik-2 i Poduzetnik Pula 2005.
Budući je u drugom polugodištu 2008. godine započela priprema programa za poticanje
razvoja poduzetništva, u 2009. godine stvoreni su preduvjeti za početak realizacije programa
poticanja razvoja poduzetništva grada Pule pod nazivom Program kreditiranja „Poduzetnik Pula
2009“.
Dana 26. veljače 2009. godine Gradsko poglavarstvo Grada Pule donijelo je Odluku o
poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja „Poduzetnik Pula 2009“. Navedena
Odluka bila je osnov za zaključivanje, 19. ožujka 2009. godine, Ugovora o poslovnoj suradnji na
području poticanja razvoja poduzetništva Grada Pule sa sedam poslovnih banaka: Istarskom
kreditnom bankom Umag d.d., Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Otp bankom d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačkom
bankom d.d..
Nakon potpisanih Ugovora, pripremljeni su ostali dokumenti neophodni za provoñenje
programa, a koje je Gradsko poglavarstvo Grada Pule donijelo 26. ožujka 2009. godine, Rješenje
o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata, Pravilnik o radu Povjerenstva za
odabir poduzetničkih projekata, Sporazum o poslovnoj suradnji sa Pulskim centrom za
poduzetništvo, kao i sam Sporazum, te Zaključak o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za
dodjelu kredita.
Tijekom 2009. godine održano je pet sjednica povjerenstva za odabir poduzetničkih
projekata na kojima je obrañeno 30 kreditnih zahtjeva u iznosu od 52.802.933,00 kuna.
Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je ukupno 23 kreditna zahtjeva u iznosu
od 23.447.933,00 kuna. Poslovne banke su do 31.12.2009. godine odobrile 10 kreditnih zahtjeva
u iznosu od 8.887.884,22 kune, a u obradi kod poslovnih banaka bilo je 11 kreditnih zahtjeva u
iznosu od 12.239.833,00 kuna.
Sufinanciranje udruga u gospodarstvu
Tijekom 2009. godine sufinanciran je odlazak Društvu inovatora na Internacionalni sajam
inovacije “Geneve 2009“, kao i odlazak na meñunarodni sajam u Zagreb „Arca 2009“. U
izvještajnom razdoblju zaprimljeno i obrañeno 5 zahtjeva agroudruga, koji se odnose na
sufinanciranje 1/3 nabavne cijene maslina, kao i zahtjev za sufinanciranjem Fonda za razvoj
poljoprivrede. Takoñer, mjesečno su se pisali nalozi za uplatu tekućih donacija za sufinanciranje
rada PCP-a, kao i nalozi bankama za subvenciju kamatnih stopa za odobrene kredite po svim
kreditnim linijama.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata i trgovina
Odsjek je obavljao poslove vezano za prijavu radnog vremena trgovaca na području grada
Pule, kao i postupanje po zahtjevima vezanim za odobravanje drugačijeg radnog vremena od
onog propisanog Odlukama.
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U izvještajnom razdoblju, a sukladno zakonskim promjenama pripremljen je nacrt Odluke
o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti, koje je Gradsko vijeće Grada Pule donijelo na
sjednici održanoj dana 22. rujna 2009. godine.
U izvještajnom razdoblju ukupno je zaprimljeno i obrañeno 13 prijava radnog vremena u
djelatnosti trgovine, te 1 zahtjev za produženjem radnog vremena koji je odbijen.
U djelatnosti ugostiteljstva obrañeno je 13 predmeta vezano za produženje radnog
vremena kako po pojedinačnim zahtjevima tako i za vrijeme trajanja 56. Festivala igranog filma,
15. Sa(n)jma knjige u Istri, te za doček Nove 2010. godine.
Mjesečno i kvartalno obrañuju se izvještaji nadležnih institucija MUP-a, PU Istarske,
Državnog inspektorata i Sanitarne inspekcije, a o čemu se kvartalno izrañuje Izvještaj o stanju
javnog reda i mira, prekršajima vezanim za prekoračenje radnog vremena i prekoračenje
dozvoljene razine buke. U izvještajnom razdoblju sačinjeni su izvještaji za IV kvartal 2008.
godine, te I, II i III kvartal 2009. godine.

Financijski plan, sukladno programu rada Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo u
izvještajnom razdoblju realiziran je sa 90,10%, a sredstvima se raspolagalo sukladno Proračunu i
Odluci o izvršavanju Proračuna za 2009. godinu.

Klasa:023-01/10-01/321
Urbroj:2168/01-02-01-0201-10-1
Pula, 31.03.2010. godine
P.O. Gradonačelnika
Vesna Sajić, dipl.oec.,v.r.

13

