Temeljem članka 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i članka 36. Statuta
Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule br. 9/06-pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko vijeće Grada
Pule na sjednici održanoj dana 03. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
GRADA PULE ZA 2009. GODINU

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureñuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna
Grada Pule za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje dugom,
te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, kao i pojedine ovlasti predsjednika Gradskog
Poglavarstva Grada Pule i Gradskog Poglavarstva Grada Pule u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje
nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i primljeni krediti, te
izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.
Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po organizacijskoj,
ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, rasporeñenih u tekuće i razvojne programe.
Plan razvojnih programa čine razvojni planovi proračunskih korisnika utvrñenih Programom
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture, Programom mjera za unapreñenje stanja u
prostoru, te drugim aktima.

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovom
Posebnom dijelu odreñeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su odreñene Proračunom, i to do
visine utvrñene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 4.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava planiranih u
Posebnom dijelu Proračuna, sukladno godišnjem financijskom planu, a po dinamici ostvarenja
prihoda Proračuna.
Članak 5.
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim
godinama odobrava Gradsko poglavarstvo.
Članak 6.
Sredstva se proračunskim korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu
pisanog dokumenta (isprave) iz koje je vidljivo:
- da je namjena odobrena u Proračunu,
- da je iznos stvorene obveze u visini odobrenog iznosa,
- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 7.
Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Gradsko poglavarstvo.
Odgovorna osoba za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.
Pročelnici upravnih tijela odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna iz svoje
nadležnosti, za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima.
Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 3. ovog članka
podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na
teret proračunskih sredstava, te za utvrñivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist
proračunskih sredstava.

III PRIHODI PRORAČUNA
Članak 8.
Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi),
prihodi su proračunskih korisnika i koristit će se sukladno financijskim planovima proračunskih
korisnika. Sredstva se uplaćuju na žiro-račun proračunskih korisnika, uz obvezu tromjesečnog
izvještavanja Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo i nadležnog upravnog odjela.

Članak 9.
Sredstva drugih proračuna namijenjena za financiranje proračunskih korisnika Grada Pule
uplaćuju se u Proračun. Nakon uplate u Proračun, sredstva se doznačuju proračunskim korisnicima
sukladno financijskom planu utvrñenom u posebnom dijelu Proračuna.
Članak 10.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Članak 11.
Korištenje neutrošenih sredstava iz prethodnih godina na ime komunalnog doprinosa,
naknada za priključenja, spomeničke rente, naknade za koncesijska odobrenja, sredstava za naknade
za parkirališta, sredstava od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo prolongira, se
za 2010. i 2011. godinu.

IV ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 12.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat
će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za odreñene namjene, odnosno najviše do iznosa
planiranog u posebnom dijelu Proračuna.
Članak 13.
Dinamiku korištenja sredstava odreñuje Upravni odjel za proračun i gospodarstvo, na
temelju ostvarenja prihoda Proračuna u odreñenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji
plan.
Članak 14.
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava za upravna tijela Grada, isplaćivati će Upravni
odjel za proračun i gospodarstvo.
Članak 15.
Raspored sredstava za financiranje javnih potreba Grada Pule u pojedinim djelatnostima,
odobrava se temeljem programa javnih potreba koje utvrñuje Gradsko vijeće Grada Pule.
Članak 16.
Naknade vijećnicima, članovima Poglavarstva i radnim tijelima, rasporeñivati će se
temeljem Odluke o naknadama za rad vijećnika, članovima Poglavarstva i članovima radnih tijela
Vijeća i Poglavarstva Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 5/98, 7/98 i 4/02), te
Zaključka o neisplati troškova članovima radnih tijela Gradskog poglavarstva ("Službene novine"
Grada Pule broj 12/01).

Naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima vijeća mjesnih odbora,
rasporeñivati će se temeljem Odluke o financiranju mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija
na području grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 10/02 i 2/05).
Naknade za rad članova vijeća i predsjednika vijeća nacionalnih manjina, rasporeñivati će se
temeljem Odluke o odreñivanju nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina u Gradu Puli
("Službene novine" Grada Pule broj 12/07).
Članak 17.
Sredstva za potpore studentima, isplaćivati će se temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija
izvrsnim studentima.
Članak 18.
Raspored sredstava za financiranje političkih stranaka, isplaćuje se temeljem Odluke o
financiranju političkih stranaka i članova nezavisnih gradskih lista ("Službene novine" Grada Pule
broj 5/07).
Članak 19.
Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o
javnoj nabavi i drugim propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova.
Članak 20.
Plaćanje predujma moguće je iznimno, do iznosa od 50.000,00 kuna uz suglasnost
pročelnika Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo, a iznad 50.000,00 kuna uz suglasnost
Predsjednika Gradskog poglavarstva.
Članak 21.
Slobodna novčana sredstva Proračuna, mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela
sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Ovlašćuje se Predsjednik Gradskog poglavarstva da može sklapati i potpisivati ugovore za
namjenu iz stavka 1. ovog članka.
Članak 22.
Za nepredviñene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za
koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrñena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije
bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviñene rashode, koristit će se sredstva proračunske
zalihe.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradsko poglavarstvo Grada Pule i Predsjednik
Gradskog Poglavarstva Grada Pule.
O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o
proračunu.

V ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA
Članak 23.
Grad Pula može se zadužiti do iznosa od 33.000.000,00 kuna, za financiranje izgradnje
osnovne škole Veli Vrh.

Članak 24.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Pule i javna ustanova
čiji je osnivač Grad Pula, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju, uz suglasnost Grada
Pule, sukladno pozitivnim propisima.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, podnosi odgovorna
osoba pravne osobe ili ustanove putem Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo, uz suglasnost
nadležnog odjela.

VI URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA
Članak 25.
Ako tijekom godine doñe do znatnije neusklañenosti ostvarivanja planiranih prihoda i
primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna, predložit će se Izmjene i dopune Proračuna radi
uravnoteženja, odnosno preraspodjele sredstava.
Članak 26.
Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je
utvrñeno Zakonom o proračunu i ovom Odlukom.
Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka, preraspodjela
sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili izmeñu proračunskih korisnika,
može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to odobri
Predsjednik Gradskog Poglavarstva Grada Pule.
Gradsko Poglavarstvo Grada Pule o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće Grada Pule u
roku od 90 dana.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 109/07), u cijelom tekstu ove Odluke riječi
«Gradsko poglavarstvo» i «Predsjednik Gradskog poglavarstva» zamjenjuju se rječju
«Gradonačelnik» u odgovarajućem padežu.

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada
Pule, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01/9
Urbroj:2168/01-02-02-0201-08-4
Pula, 03. prosinca 2008.
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