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Dostaviti: 

1. Naslovu 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 

 



Na temelju članaka 59.  i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na 
svojoj sjednici održanoj dana ___________ 2007. godine,  donosi slijedeći  
 
 
 

Z A K L J U ČA K 
 

 
 
 1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske 
županije za 2006. g. 
 
 
 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka dostavit će se Skupštini Istarske županije na 
nadležno postupanje. 
 
 

3. Akt iz točke 1.  ovog Zaključka sastavni je dio istog. 
 
 
4. Za izvjestitelja po toč. 1 ovog akta na Skupštini Istarske županije određuje se 

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. 
 
 

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 
 
 
 
 

        Predsjednik Poglavarstva 
             Ivan Jakovčić 

 
 
 
 

 



IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODIJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
U GODINI: 2006. 
 
1. OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA 
 
Osnovne funkcije Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije jesu planiranje prihoda i primitaka proračuna, organizacija proračunskog 
sustava, provođenje kontrolnih aktivnosti poslovnih procesa, izvršenje proračuna sukladno zakonskoj regulativi, izvješćivanje o naplati, zaduživanju, 
raspolaganju viškom, izvršenju rashoda, izdataka i otplati javnog duga, te vođenje evidencija o stanju imovine Istarske županije. 
 
Upravni odjel za proračun i financije obavlja poslove ustroja i organizacije proračunskog sustava Istarske županije, usklađivanje sa decentraliziranim 
korisnicima, planira i izvršava proračun Istarske županije, izvješćuje izvršno i predstavničko tijelo, te nadležne institucije (Ministarstvo financija, Državni ured 
za reviziju, Financijska agencija), vodi računa o ažurnoj naplati proračunskih prihoda, te blagovremenom izvršavanju svih financijskih obveza uz održavanje 
solventnosti proračuna. 
 
U Odsjeku za proračun i plansko analitičke poslove obavljaju se poslovi planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sukladno važećoj zakonskoj 
regulativi, prikupljanje podataka, sortiranje, izrada nacrta proračuna, izmjena i dopuna proračuna, polugodišnjih i godišnjih izvještaja, vođenje postupka 
zaduživanja proračuna IŽ, koordiniranja sa jedinicama lokalne samouprave i proračunskim korisnicima, priprema prijedloga za izdavanje suglasnosti za 
zaduživanje proračunskim korisnicima. 
U odsjeku za računovodstvo obavljaju se poslovi kontrole ulazne dokumentacije (računi, nalozi, zaključci, ugovori i odluke), evidentiranja (kontiranje, unos 
podataka u informatički sustav, knjiženje, izrada financijskih izvješća), platnog prometa (plaćanje računa, naloga), obračuna plaća i naknada (plaćanje 
poreza, doprinosa), financijskog izvješćivanja nadležnih institucija, te pravovremenog izvršavanja otplate javnog duga. 
U odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda obavljaju se poslovi utvrđivanja i naplate vlastitih poreza (izrada rješenja, dostava, naplata, 
evidentiranje u poreznom knjigovodstvu), te utvrđivanja i naplate vlastitih županijskih poreza za JLS, te izvješćivanje o rezultatima rada, vođenje postupaka 
prisilne naplate u svrhu naplate poreza, komunikacije sa poreznim obveznicima, sa Poreznom upravom, FINA-om i jedinicama lokalne samouprave, te 
rješavanje žalbi poreznih obveznika.  
 
Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije u 2006.g. evidentirao je sve  proračunske prihode i primitke, te rashode i izdatke kroz 11 Upravnih 
odjela Istarske županije, pratio njihovo izvršenje, te osigurao solventnost proračuna potrebnog za zadovoljenje javnih potreba koje su pravovremeno i 
ravnomjerno izvršavane tijekom cijele godine. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2006.g. i evidentirane u 
poslovnim knjigama sukladno zakonskim propisima. Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih prihoda (poreza) vršio je poslove u svezi utvrđivanja i naplate 
poreza za Istarsku županiju te za 23 jedinice lokalne samouprave s kojima je zaključen ugovor o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza. Tijekom 
2006. izdano je  46.128 poreznih rješenja s osnova županijskih poreza i 11.506 rješenja s osnova gradskih i općinskih poreza. 
 
Sve obveze utvrđene Programom rada za 2006., od izrade nacrta Proračuna, njegovih Izmjena i dopuna, polugodišnjih i godišnjih izvješća, te izvješćivanje 
nadležnih institucija i tijela Istarske županije izvršena su u zakonski utvrđenim rokovima. 
Ukupan rad Upravnog odjela za proračun i financije u 2006. godini ocjenjujem uspješnim.                                                                          PROČELNICA: 

mr. sc. Silvana Kostešić 
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2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE 

 
 
 

 
 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 
 
 

Administrativni tajnik, Sandra Knezović 

ODSJEK ZA PRORAČUN I PLANSKO 
– ANALITIČKE POSLOVE 

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO 
 

   
PROČELNICA 

mr.sc. Silvana Kostešić Inspektor za unutarnji nadzor 

ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU 
POREZA I VLASTITIH PRIHODA 

Stručni suradnik za poslove proračuna, anal.-plan. i 
koordinativne poslove, Barbara Škreblin Borovčak, 
Laura Peruško 

Stručni referent za proračun, Sandra Mirković 

Viši stručni referent za proračun, Ondina Žigant 

Stručni savjetnik – Voditelj odsjeka, Slavica Benčić Kirac 

Likvidator plaća i blagajne, Senka Radolović 

Knjigovođa pror.tijela i pos.računa, Ester Grgorović 

Glavni knjigovođa, Gacijela Verbanac, Vesna Puja, 
Tamara Duras Zenzerović  

 Stručni savjetnik – Voditelj odsjeka, Mirijana Berkarić 

Likvidator računa i obveza, Ottavia Pereša 
Administrativni referent, Verica Drandić 

Voditelj odsjeka, Loredana Licul  

Stručni suradnik za utvr. i naplatu poreza,  
Alen Ukota, Zdravko Laginja, Patricija Perković 

Viši referent za utvr. i  naplatu poreza,  
Dorino Rajković, Majda Zidarić 

Vježbenik, Iva Cetina 
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3. ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI 
3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI, ARHIVIRANI I RIJEŠENI PREDMETI  
3.1.1.  NEUPRAVNI PREDMETI 
klasifikacijska oznaka Zaprimljeni predmeti Arhivirani i riješeni predmeti 
023-01/06-01/  Organizacija i rad organa uprave – općenito 34 7 
030-01/06-01/  Upravno poslovanje – općenito 1 - 
030-02/06-01/  Organizacija rada i radni postupci 4 3 
030-03/06-01/  Informatička djelatnost, računalna oprema 1 - 
034-04//06-02/ Uvjerenja 2 - 
035-01/06-01/  Uredsko poslovanje – općenito 2 - 
035-02/06-01/  Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi 2  
035-06/06-01/  Primjena sredstava automatske obrade dokumenata 16 16 
036-01/06-01/  Općenito 2 2 
041-01/06-01/  Zakonitost rada – općenito 1 - 
112-01/06-01/  Općenito 2 2 
112-02/06-01/  Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 1 - 
112-03/06-01/  Ugovor o radu na određeno vrijeme 3 3 
113-03/06-01/  Zahtjev za godišnji odmor 1 1 
119-01/06-01/  Općenito 1 - 
120-01/06-01/  Općenito 3 - 
120-02/06-01/  Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela   4 1 
131-01/06-01/  Specijalizacija…općenito 1 - 
301-01/06-01/  Gospodarska kretanja 1 - 
320-02/06-01/  Poljoprivredno zemljište 1 - 
323-01/06-01/  Općenito o lovstvu 1 - 
325-01/06-01/  Općenito o vodoprivredi 2 - 
342-01/06-01/  Općenito o pomorskom prometu 2 - 
351-01/06-01/  Zaštita čovjekove okoline – općenito  1 - 
400-01/06-01/  Općenito     1 - 
400-05/06-01/  Završni računi 2 - 
400-08/06-01/  Financije – općenito 12 1 
401-01/06-01/  Knjigovod.-računovodstveno poslovanje - općenito 1 - 
401-03/06-01/  Računi 7 1 
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403-01/06-01/  Kreditiranje – općenito 4 - 
405-01/06-01/  Depozitno poslovanje – općenito 1 - 
406-01/06-01/  Općenito 1 - 
406-08/06-01/  Popis sredstava 4 2 
406-09/06-01/  Ostalo 1 - 
410-01/06-01/  Općenito 140 81 
410-01/06-04/  Rješenja Ureda Državne uprave 1 1 
410-01/06-05/  Gradske i općinske odluke 1 1 
410-07/06-01/  Porez na cmv 5 2 
410-07/06-02/  Porez na plovila 1 - 
410-07/06-03/  Porez na cmv 7 2 
410-07/06-04/  Porez na plovila 1 1 
410-08/06-03/  Porez na neizgrađeno građ.zemljište općine Marčana 1 - 
410-08/06-04/  Porez na neizgrađeno građ.zemljište grada Rovinja 1 - 
410-15/06-01/  Porez na kuće za odmor 9 3 
410-15/06-03/  Općina Motovun 2 - 
410-15/06-04/  Općina Vrsar 3 2 
410-15/06-06/  Općina Marčana 8 - 
410-15/06-07/  Općina Medulin 5 1 
410-15/06-08/  Općina Svetvinčenat 1 - 
410-15/06-09/  Grad Vodnjan 3 - 
410-15/06-10/  Općina Fažana 5 - 
410-15/06-11/  Grad Rovinj 4 - 
410-15/06-12/  Općina Bale 2 - 
410-15/06-13/  Općina Kanfanar 2 - 
410-15/06-15/  Općina Oprtalj  1 - 
410-15/06-16/  Grad Labin 2 - 
410-15/06-22/  Općina Karojba 2 - 
410-15/06-24/  Općina Tinjan 4 - 
410-16/06-01/  Porez na nasljedstvo i darove 5 1 
410-19/06-01/  Porez na potrošnju 5 - 
410-23/06-01/  Porez na tvrtku ili naziv 6 2 
410-23/06-02/  Općina Pićan 1 - 
410-23/06-03/  Općina Motovun  2 - 
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410-23/06-04/  Općina Vrsar 2 - 
410-23/06-05/  Općina Barban 1 - 
410-23/06-07/  Općina Medulin 1 - 
410-23/06-08/  Općina Svetvinčenat 1 - 
410-23/06-09/  Grad Vodnjan 1 - 
410-23/06-10/  Općina Fažana 1 - 
410-23/06-11/  Grad Rovinj 2 1 
410-23/06-12/  Općina Bale 2 - 
410-23/06-13/  Općina Kanfanar 2 - 
410-23/06-14/  Općina Žminj 2 - 
410-23/06-16/  Grad Labin 2 - 
410-23/06-17/  Općina Cerovlje 2 - 
410-23/06-18/  Općina Gračišće 2 - 
410-23/06-19/  Općina Ližnjan 1 - 
410-23/06-20/  Općina Raša 1 - 
410-23/06-21/  Općina Sveta Nedjelja 1 - 
410-23/06-24/  Općina Tinjan 2 - 
415-02/06-01/  Naplata poreznog duga 267 146 
415/02/06-02/  Obročna otplata i odgoda plaćanja 1 - 
415-02/06-03/  Naplata poreznog duga općinski/gradski porezi 1745 219 
415-02/06-04/  Naplata poreznog duga županijski porezi 2796 62 
415-02/06-05/  Naplata poreznog duga općinski/gradski porezi ISPU 656 77 
415-02/06-06/  Naplata poreznog duga županijski porezi ISPU 492 6 
416-01/06-01/  Općenito 42 9 
416-01/06-02/  Pripisi poreza 3 - 
416-01/06-03/  Otpisi poreza 44 43 
416-01/06-04/  Preknjiženje pogrešno uplaćenih poreza 24 6 
423-06/06-01/  Prijava tražbine u likvidacijskom postupku 11 10 
450-02/06-01/  Banke 1 - 
602-01/06-01/  Školstvo - općenito 1 - 
602-03/06-01/  Srednje obrazovanje 4 - 
650-01/06-01/  Informatika – općenito 13 7 
   

UKUPNO 6481 722 
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3.1.2. UP/I PREDMETI   
klasifikacijska oznaka Broj predmeta Arhivirani i riješeni predmeti 
UP/I-112-02/06-01/ 2 1 
UP/I-112-03/06-01/ 4 3 
UP/I-113-03/06-01/ 20 19 
UP/I-113-04/06-01/ 2 1 
UP/I-120-01/06-01/ 9 8 
UP/I-410-07-3  Porez na cmv 1864 1221 
UP/I-410-07-4  Porez na plovila 179 91 
UP/I-410-08-3  Porez na neizgrađeno građ.zemljište općine Marčana 13 1 
UP/I-410-08-4  Porez na neizgrađeno građ.zemljište grada Rovinja 11 0 
UP/I-410-15-2  Općina Pićan 1 0 
UP/I-410-15-3  Općina Motovun 58 20 
UP/I-410-15-4  Općina Vrsar 46 28 
UP/I-410-15-6  Općina Marčana 46 28 
UP/I-410-15-7  Općina Medulin 101 59 
UP/I-410-15-8  Općina Svetvinčenat 1 0 
UP/I-410-15-9  Grad Vodnjan 82 38 
UP/I-410-15-10 Općina Fažana   42 12 
UP/I-410-15-11 Grad Rovinj 85 33 
UP/I-410-15-12 Općina Bale 32 10 
UP/I-410-15-15 Općina Oprtalj 5 2 
UP/I-410-15-16 Grad Labin  52 2 
UP/I-410-15-19 Općina Ližnjan  2 1 
UP/I-410-15-20 Općina Raša 12 0 
UP/I-410-15-21 Općina Sveta Nedelja 1 0 
UP/I-410-15-22 Općina Karojba 2 2 
UP/I-410-15-23 Općina Lupoglav  2 2 
UP/I-410-23-2  Općina Pićan 3 0 
UP/I-410-23-3  Općina Motovun 20 8 
UP/I-410-23-4  Općina Vrsar 100 75 
UP/I-410-23-5  Općina Barban 7 6 
UP/I-410-23-6  Općina Marčana 37 13 
UP/I-410-23-7  Općina Medulin 141 88 
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UP/I-410-23-8  Općina Svetvinčenat 2 2 
UP/I-410-23-9  Grad Vodnjan 33 25 
UP/I-410-23-10 Općina Fažana  31 24 
UP/I-410-23-11 Grad Rovinj 170 111 
UP/I-410-23-12 Općina Bale 14 6 
UP/I-410-23-14 Općina Žminj 29 14 
UP/I-410-23-16 Grad Labin 88 9 
UP/I-410-23-18 Općina Gračišće 8 0 
UP/I-410-23-19 Općina Ližnjan 35 16 
UP/I-410-23-20 Općina Raša 17 1 
UP/I-410-23-21 Općina Sveta Nedelja 11 2 
UP/I-410-23-22 Općina Karojba 6 2 
UP/I-410-23-23 Općina Lupoglav  2 0 
UP/I-410-23-24 Općina Tinjan 4 4 

  
UKUPNO 3534 2035 
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4. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI 

ZADATAK STUPANJ 
REALIZIRANOSTI

OBRAZLOŽENJE 

 
A. 
 

Financijsko 
izvještavanje 

za 2005. 
godinu 

 

 
A.1. 

 
 

 Izrada 
financijskih 

izvješća 
Proračuna IŽ za 

2005. godinu 
 

 
 
U potpunosti 
realizirano   

Upravni odjel za proračun i financije izradio je financijska izvješća 
Proračuna IŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2005.:  
- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
(obrazac PR-RAS) 
- izvještaj o novčanim tijekovima (obrazac NT) 
- izvještaj o obvezama (OBVEZE) 
- izvještaj  o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji (obrazac RAS-funkcijski) 
- izvještaj o promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-
VRIO) 
- bilanca na dan 31.12.2005. godine 
- bilješke uz financijske izvještaje    
 
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske 
agencije, Ministarstva financija i Državnog ureda za reviziju  sukladno 
odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (NN 27/05). 
 
- kontinuirano su vršene evidencije poslovnih promjena, odnosno svih 
prihoda i izdataka Proračuna IŽ sukladno Zakonu o proračunu (NN 96/03),  
Uredbi o računovodstvu Proračuna (NN 96/94, 108/96, 119/01 i 74/02) i 
Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05). 

  
 
 

A.2. 

 
Izrada 

financijskih 
izvješća za Fond 

za razvoj 
poljoprivrede i 

agroturizma Istre 
za 2005. godinu 

 

 
U potpunosti 
realizirani postavljeni 
zadaci (izrada 
financijskih izvješća 

Izrada financijskih izvješća za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma 
Istre za razdoblje od 01.01. do 31.12.2005.godine  - godišnjeg 
- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
(obrazac PR-RAS) 
- izvještaj o obvezama (OBVEZE) 
- izvještaj o promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-
VRIO) 
- bilanca na dan 31.12.2005. godine 
- bilješke uz financijske izvještaje 
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske 
agencije, Ministarstva financija i Državnog ureda za reviziju  sukladno 
odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (NN 27/05). 
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-  kontinuirano su vršene evidencije poslovnih promjena, odnosno svih 
prihoda i izdataka Proračuna IŽ i posebnog računa  Fond za razvoj 
poljoprivrede i agroturizma Istre sukladno Zakonu o proračunu (NN 
96/03),  Uredbi o računovodstvu Proračuna (NN 96/94, 108/96, 119/01 i 
74/02) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 
27/05). 

 
B. 

Izrada 
konsolidiranog 

izvješća za 
2005. godinu 

 
 

 
B.1. 

 
Izrada  

konsolidiranih 
financijskih 

izvješća 
Proračuna IŽ za 

2005. godinu 
 

 
Realizirano u 
cijelosti  

Izrada  konsolidiranih financijskih izvješća Proračuna IŽ za razdoblje od 
01.01. do 31. 12.2005.godine  
- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
(obrazac PR-RAS) 
- izvještaj o obvezama (OBVEZE) 
- izvještaj o promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-
VRIO) 
- izvještaj  o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji (obrazac RAS-funkcijski) 
- bilanca na dan 31.12.2005. godine 
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske 
agencije i Ministarstva financija sukladno odredbama Pravilnika o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 27/05). 

C. 
Izrada Godišnjeg 

obračuna 
Proračuna IŽ za 

2005. godinu  

C.1. Izrada prijedloga 
Godišnjeg obračuna 
Proračuna IŽ za 
2005. 
 
Izrada izvješća o 
radu UO za 
proračun i financije 
za 2005. godinu 

U potpunosti 
realizirani postavljeni 
zadaci  

Izrada  prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna IŽ za 2005. godinu sa 
detaljnim obrazloženjima i prikazom ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i 
izdataka, računa financiranja, obrazloženja posebnog dijela proračuna, 
izvještaja o zaduživanju i upravljanju dugom, izvješće o utrošku 
proračunskih zaliha s obrazloženjem, izvješća o danim jamstvima te 
obrazloženjem  ostvarenja programa pojedinog upravnog odjela/službe. 
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: 
Poglavarstva IŽ, Skupštine IŽ, Ministarstva financija i Državnog ureda za 
reviziju  sukladno odredbama Zakona o proračunu  (NN 96/03). 

 

C.2. 
 
 

Izrada prijedloga 
Godišnjeg obračuna 
Fonda za razvoj 
poljoprivrede i 
agroturizma Istre za 
2005. godinu 

Realizirano u 
cijelosti 

Izrada  prijedloga Godišnjeg obračuna Fonda za razvoj poljoprivrede i 
agroturizma Istre za 2005. godinu sa obrazloženjem. 
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: 
Poglavarstva IŽ, Skupštine IŽ, Ministarstva financija i Državnog ureda za 
reviziju sukladno odredbama Zakona o proračunu  (NN 96/03).  

 

C.3. 
 
 

Izrada pregleda 
plana i ostvarenja  
prihoda svih 
gradova i općina na 
području IŽ za 
2005. godinu 

Realizirano u 
cijelosti 

Prikupljanje, obrada, prikazivanje i usporedba prihoda svih općina i 
gradova na području IŽ za 2005. godinu  s ciljem izračuna prosječnog  
prihoda po stanovniku u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. 
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D. 
Financijsko 

izvješćivanje 
tijekom 2006. 

godine 

D.1. 
 
 
 

Izrada 
financijskih 

izvješća  
Proračuna IŽ  
tijekom  2006. 

godine 
 

Realizirano u 
cijelosti 

Upravni odjel za proračun i financije izradio tijekom 2006. godine  
financijska izvješća Proračuna IŽ za razdoblja od 01.01. do 31.03. za 
razdoblje od 01.01. do 30.06. i za razdoblje od 01.01. do 30.09. i to:  
- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
  (obrazac PR-RAS) 
- izvještaj o novčanim tijekovima (obrazac NT) 
- izvještaj o obvezama (OBVEZE) 
- bilješke uz financijske izvještaje    
 
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske 
agencije, Ministarstva financija i Državnog ureda za reviziju sukladno 
odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (NN 27/05). 
- kontinuirano su vršene evidencije poslovnih promjena, odnosno svih 
prihoda i izdataka Proračuna IŽ sukladno Zakonu o proračunu (NN 96/03) 
i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 
27/05). 

 
 

D.2. 
 
 
 

Izrada 
financijskih 

izvješća Fonda 
za razvoj 

poljoprivrede i 
agroturizma Istre 

tijekom 2006. 
godine 

 

Realizirano u 
cijelosti 

Upravni odjel za proračun i financije izradio tijekom 2006. godine  
financijska izvješća Fonda za razdoblja od 01.01. do 31.03. za razdoblje 
od 01.01. do 30.06. i za razdoblje od 01.01. do 30.09. i to:  
- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
  (obrazac PR-RAS) 
- izvještaj o obvezama (OBVEZE) 
- bilješke uz financijske izvještaje    
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske 
agencije, Ministarstva financija i Državnog ureda za reviziju sukladno 
odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu (NN 27/05). 
- kontinuirano su vršene evidencije poslovnih promjena, odnosno svih 
prihoda i izdataka Proračuna IŽ sukladno Zakonu o proračunu (NN 96/03) 
i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 
27/05). 

E 
Izrada 

polugodišnjeg 
konsolidiranog 

izvješća za 
2006. godinu 

E.1. 
 
 

Izrada  
polugodišnjih 
konsolidiranih 

financijskih 
izvješća 

Proračuna IŽ za 
2006. godinu 

Realizirano u 
cijelosti 

Upravni odjel za proračun i financije izradio tijekom 2006. godine  
polugodišnja konsolidirana financijska izvješća Proračuna IŽ za razdoblje 
od 01.01. do 30.06. i to:  
- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
  (obrazac PR-RAS) 
- izvještaj o obvezama (OBVEZE) 
- bilješke uz financijske izvještaje    
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 - ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske 
agencije i Ministarstva financija sukladno odredbama Pravilnika o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 27/05). 

F 
 

Izvješćivanje o 
javnom dugu  

 
 
 

F.1.  
 
Izrada izvješća o 
stanju zaduženja IŽ 

 
 
Realizirano u 
cijelosti 

Upravni odjel za proračun i financije izrađivao je tijekom 2006. godine  
mjesečna izvješća  o stanju zaduženja na propisanim obrascima (IZJ) 
  
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnog tijela:  
Ministarstva financija sukladno odredbama Pravilnika o postupku 
zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (NN 55/04). 

 
 
 
 
 
 

F.2. Izrada izvješća o 
izdanim 
suglasnostima IŽ 

Realizirano u 
cijelosti 

Upravni odjel za proračun i financije izrađivao je tijekom 2006. godine  
mjesečna izvješća  o stanju izdanih suglasnosti na obrascima IZJ 
  
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnog tijela:  
Ministarstva financija sukladno odredbama Pravilnika o postupku 
zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (NN 55/04). 

G 
Likvidatura 

plaćanja 
 
 

G.1. Pravodobno 
podmirivanje 
obveza 
 

Realizirano Tijekom 2006. godine pravodobno su podmirivane obveze sukladno 
Zaključcima poglavarstva i Skupštine IŽ, vjerovnicima, zajmodavcima, 
zaposlenicima i poslovnim suradnicima. Redovno su vršena plaćanja 
računa, pravovremeno su podmirivane obveze po javnom dugu sukladno 
rokovima dospijeća, vršen je redovan obračun i isplata plaća 
zaposlenicima, naknada članovima poglavarstva i skupštine IŽ, radnim 
tijelima i povjerenstvima.  
Osiguravane su pravovremene dotacije decentraliziranim subjektima 
(osnovnim i srednjim školama, centrima za socijalnu skrb, domovima za 
starije i nemoćne osobe, te zdravstvenim ustanovama). Vršene su 
redovne mjesečne doznake institucijama kulture, športa i tehničke kulture, 
iz područja zaštite okoliša i vatrogastva. Redovno su vršene isplate 
studentskih stipendija.  
 
- evidentiranje poslovnih promjena, odnosno svih prihoda i izdataka 
Proračuna  IŽ sukladno Zakonu o proračunu (NN 96/03) i Pravilniku o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05). 

H 
Utvrđivanje i 

naplata lokalnih 
poreza 

 

H.1. Razrez i naplata 
županijskih poreza i 
poreza za jedinice 
lokalne samouprave 
 

U potpunosti 
realizirani postavljeni 
zadaci 
 
 

Utvrđivanje županijskih poraza  i za 23 jedinice lokalne samouprave s 
kojima je zaključen ugovor.  
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Poduzimanje mjera 
naplate županijskih 
poreza  
 
 
 
 
 
Rješavanje 
poreznog duga 
preuzetog iz ISPU 
na dan 31.12.2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizirano 
 
 
 
 
 
 
 
Realizirano 

Ovaj odsjek izdao je tijekom 2006. godine  46.128 poreznih rješenja s 
osnova županijskih poreza (poreza na nasljedstva i darove, poreza na 
cestovna motorna vozila i poreza na plovila) s utvrđenim porezom u 
iznosu od 14.652.320,75 kn, što je u odnosu na 2005. godinu više za 
7,02%, a u odnosu na 2004. godinu više za 23,23%.   
 
Općinski/gradski porezi koje Odsjek, na temelju zaključenih Ugovora 
Istarske županije i 23 jedinice lokalne samouprave, utvrđuje, evidentira i 
naplaćuje jesu porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na 
tvrtku ili naziv i porez na neizgrađeno građevno zemljište. 
Temeljem ukupno izdanih 11.506 poreznih rješenja s osnova poreza na 
kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na neizgrađeno 
građevno zemljište, te evidentiranog poreza na potrošnju za 817 poreznih 
obveznika, u 2006. godini utvrđeno je ukupno 14.401.107,73 kn poreza, 
što je u odnosu na 2005. godinu više za 7,40%, a u odnosu na 2004. 
godinu više za 20,58%.  
 
U 2006. godini poreznim dužnicima izdano je 12.133 opomena i naloga za 
podmirenje dospjelog poreznog duga u ukupnom iznosu od 6.837.780,53 
kn, što prosječno iznosi 563,57 kuna po poreznom obvezniku. Protiv  
poreznih dužnika koji ni nakon primljene opomene nisu podmirili dužni 
iznos poreza, pokrenut je ovršni postupak pljenidbom njegovih novčanih 
sredstava. U tom smislu, u 2006. godini, doneseno je 1.751 rješenje o 
ovrsi s ukupnim iznosom poreznog duga od 1.495.739,42 kuna. 
 
U postupku preuzimanja podataka i dokumentacije od nadležnih ispostava 
Porezne uprave, Odsjek je, na daljnji postupak, zaprimio podatke o stanju 
računa županijskih poreza za 12.123 porezna obveznika s ukupno 
iskazanim poreznim dugom u iznosu od 9.098.961,69 kn i 833 porezna 
obveznika s ukupno iskazanom pretplatom poreza u iznosu od -
403.908,47 kn.   
         
Po izvršenoj analizi 8.991 preuzetih predmeta, u kojima nije okončan 
postupak utvrđivanja i naplate poreza od nadležnih ispostava Porezne 
uprave do 31.12.2001. godine, dostavljeni su na daljnji postupak prijedlozi 
za otpis preuzetog poreznog duga/pretplate u ukupnom iznosu od 
5.461.035,38 kn, naplaćen preuzeti porezni dug ISPU u iznosu od 
735.442,47 kn i poduzete ostale radnje u iznosu od 657.498,65 kn. 
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I 
Unutarnji 
nadzor 

I.1. Ustrojavanje 
unutarnje revizije  

 
 
 
 

Temeljem zakonske obveze o ustrojavanju unutarnje revizije, te zahtjeva 
Ministarstva financija troje je djelatnika započelo s edukacijom za 
unutarnjeg revizora u organizaciji Ministarstva financija. Tijekom  2006. 
odslušano je 5 modula (predmeta) i stečena razina prvog stupnja 
(uspješno završena evaluacija - usmena prezentacija odabranih tema). 
Tijekom 2007. nastavlja se edukacija po zadanim modulima i praktični dio.   

J 
Polugodišnje 
izvještavanje 

J.1. Izrada prijedloga 
Polugodišnjeg 
obračuna 
Proračuna Istarske 
županije za 2006.   

realizirano u 
potpunosti 

Izrada  prijedloga Polugodišnjeg obračuna Proračuna IŽ za 2006. godinu 
sa detaljnim obrazloženjima i prikazom ukupnih prihoda i primitaka, 
rashoda i izdataka, računa financiranja, obrazloženja posebnog dijela 
proračuna, izvještaja o zaduživanju i upravljanju dugom, izvješće o 
utrošku proračunskih zaliha s obrazloženjem, izvješća o danim jamstvima 
te obrazloženjem  ostvarenja programa pojedinog upravnog odjela/službe. 
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: 
Poglavarstva IŽ, Skupštine IŽ i Ministarstva financija sukladno odredbama 
Zakona o proračunu  (NN 96/03). 

 J.2. Izrada prijedloga 
polugodišnjeg 
obračuna Fonda za 
razvoj poljoprivrede 
i agroturizma IŽ 

realizirano u 
potpunosti 

Izrada  prijedloga Polugodišnjeg obračuna Fonda za razvoj poljoprivrede i 
agroturizma Istre za 2006. godinu sa obrazloženjem. 
- ispunjene su zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: 
Poglavarstva IŽ, Skupštine IŽ i Ministarstva financija sukladno odredbama 
Zakona o proračunu  (NN 96/03).  

 J.3. Izrada prijedloga 
polugodišnjeg 
ostvarenja prihoda 
jls   

realizirano u 
potpunosti 

Izrada  prijedloga Polugodišnjeg pregleda ostvarenja prihoda gradova i 
općina na području Istarske županije za 2006. godinu sa obrazloženjem 
- izvješćivanje nadležnih tijela: Poglavarstva i Skupštine Istarske županije 

K 
Izrada 

prijedloga 
Izmjena i 
dopuna 

Proračuna IŽ za 
2006. godinu  

K.1. Izrada prijedloga 
Izmjena i dopuna 
Proračuna Istarske 
županije za 2006.   

realizirano u 
potpunosti 

Tijekom 2006. godine izrađeni su prijedlozi triju Izmjena i dopuna 
Proračuna Istarske županije za 2006. godine 
- prvim izmjenama proračun Istarske županije povećao se sa 
214.850.000,00 kn na 215.635.000,00 kn, odnosno za 785.000,00 kn 
više. U nenamjenskom dijelu povećanje je iznosilo 1.520.243,00 kn, u 
namjenskom dijelu za 346.145,00 kn dok je u dijelu financiranja 
decentraliziranih funkcija smanjenje iznosilo 1.081.388,00 kn. Drugim i 
trećim izmjenama ukupan Proračun nije mijenjan, već je samo izvršena 
preraspodjela sredstava kod decentraliziranih korisnika. 

L 
Izrada 

prijedloga  
planskih  

dokumenata za 
2007. godinu 

L.1. Izrada prijedloga 
Proračuna Istarske 
županije za 2007. 

godinu 

realizirano u cijelosti Procjena proračunskih prihoda, prikupljanje i obrada financijskih planova 
upravnih odjela i proračunskih korisnika, te njihovo usklađivanje. 
 
Izrada  prijedloga Proračuna IŽ za 2007. godinu sa detaljnim 
obrazloženjima i prikazom ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, 
računa financiranja, razvojnog dijela te  obrazloženja.  
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- izrada prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna IŽ za  2007. godinu 
- izrada plana radnih mjesta  
- izrada plana nabave dugotrajne imovine 
- izrada projekcije proračunske potrošnje za razdoblje 2007.-2009. 

 
- prezentacija prijedloga nadležnim tijelima: Poglavarstvu i  Skupštini 
Istarske županije IŽ  

 L.2. Izrada prijedloga 
Programa rada 

Upravnog odjela za 
proračun i financije 

za 2007. godinu 

realizirano u cijelosti Izrada  prijedloga Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije  
za 2007. godinu  

LJ  
Godišnji popis 

imovine  

LJ.1. koordinacija 
obavljanja 
godišnjeg popisa 
imovine 

realizirano - Izrada nacrta prijedloga o osnivanju popisnog povjerenstva 
- priprema popisnih lista za dugotrajnu i kratkotrajnu materijalnu imovinu 
- usporedba stvarnog stanja s popisnih lista s knjigovodstvenim stanjem 
(materijalno i financijsko) 
- knjiženja promjena imovine sukladno Odluci zakonskog predstavnika   

M 
Edukacija 

jedinica lokalne 
samouprave i 
proračunskih 
korisnika IŽ 

M.1.  
Edukacija jedinica 
lokalne samouprave 
i proračunskih 
korisnika IŽ 

realizirano Educiranje JLS i proračunskih korisnika radi kvalitetnijeg i odgovornijeg 
funkcioniranja u sustavu Istarske županije. Pružanje novih znanja iz 
planiranja, evidentiranja i izvješćivanja, poboljšanje vještina i znanja, 
edukacija za rad u Microsoft Officeu, upoznavanje sa zakonskom 
regulativom proračuna, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upoznavanje i 
primjena novih poreznih propisa i ostalih zakonskih propisa u 
proračunskom sustavu. 

N 
Koordinacija 

proračunskog 
sustava IŽ 

N.1. Koordinacija 
proračunskog 
sustava IŽ 

realizirano Osiguranje pravovremenih dotacija decentraliziranim subjektima. 
Kontiranje i dnevni unos podataka u informatički sustav.  Dnevno praćenje 
ostvarenja prihoda (posebice  dohotka i dobiti) i izdataka.   
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5. REALIZACIJA POSTAVLJENIH  CILJEVA  

CILJ OCJENA POSTIGNUĆA OBRAZLOŽENJE 
A. Financijsko 

izvještavanje za 2005.  
Uspješno realizirano u 
potpunosti 

- izvršenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela i institucija  

B. Izrada konsolidiranih 
izvješća za 2005.god.  

Uspješno realizirano u 
potpunosti 

- izvršenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela i institucija  

C. Izrada Godišnjeg 
obračuna Proračuna 
IŽ za 2005. godinu  

Uspješno realizirano u 
potpunosti 

- izvršenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela i institucija  

D. Financijsko 
izvještavanje tijekom 
2006. godine  

Uspješno realizirano u 
potpunosti 

- izvršenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela i institucija  

E. Izrada polugodišnjeg 
konsolidiranog 
izvješća za 2006. god. 

Uspješno realizirano u 
potpunosti 

- izvršenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela i institucija  

F. Izvješćivanje o javnom 
dugu 

Realizirano - izvršenje zakonske obveze izvješćivanja Ministarstva financija 

G. Likvidatura plaćanja 
 

Realizirano sukladno 
dostavljenim nalozima i 
dokumentaciji 

- podmirivanje obveza sukladno dostavljenim nalozima  
- održavanje likvidnosti Proračuna Istarske županije 

H. Utvrđivanje i naplata 
lokalnih poreza 

Uspješno realizirano - efikasnija naplata županijskih te općinskih i gradskih poreza 
- naplata vlastitih prihoda za Proračun IŽ 

I. Unutarnja revizija Početak realizacije i 
osposobljavanja 

- stvaranje preduvjeta za ispunjenje zakonske obveze   

J. Polugodišnje 
izvještavanje 

Uspješno realizirano u 
potpunosti 

- izvršenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela i institucija  

K. Izrada izmjena i 
dopuna Proračuna za 
2006. godinu 

Uspješno realizirano u 
potpunosti 

- izrada prijedloga izmjena i dopuna planskih dokumenata sukladno ukazanim potrebama  

L. Izrada planskih 
dokumenata za 2007. 

Uspješno realizirano u 
potpunosti 

- izvršenje zakonske obveze   

LJ. Godišnji popis imovine Realizirano - izvršenje zakonske obveze   
M. Edukacija jedinica 

lokalne i područne 
samouprave 

Zadovoljavajuće  

Koordinacija 
proračunskog sustava 
IŽ 

Uspješno realizirano N.  
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6. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI 

AKTIVNOSTI OCJENA POSTIGNUĆA OBRAZLOŽENJE 
6.1. Izrada pročišćenog 

teksta Proračuna 
Istarske županije za 
2006. godinu 

Uspješno realizirano  Temeljem nove Odluke o ustroju Upravnih odjela Istarske županije i Odluke o ovlaštenju 
Upravnom odjelu za proračun i financije izrađen je pročišćeni tekst - Proračun Istarske 
županije za 2006. godinu. 

 
 
 
 
 
 
7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA 
     - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA 

PLANIRANA SREDSTVA UTROŠENA SREDSTVA OBRAZLOŽENJE 
U upravnom odjelu za proračun i financije ukupno 
su planirana sredstva u iznosu 21.345.810,00 kn.  
 
 
 
Ukupan Proračun Istarske županije za 2006. 
planiran je u visini od 215.635.000,00 kn. 

Utrošena su sredstva u iznosu od 20.732.743,91 
kn ili 97,13% od plana. 
 
 

Sredstva su utrošena sukladno planiranim 
aktivnostima i stvorenim troškovima u dijelu 
zajedničkih troškova javne uprave i administracije 
i dospijeću obveza po javnom dugu.  

  
Ukupno utrošena sredstva Proračuna Istarske 
županije u 2006. iznose 195.045.985,25 kn ili 
90,46%.  

Sredstva utrošena sukladno provedenim 
aktivnostima unutar 11 upravnih odjela.  
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8. ZAKLJUČAK/REZIME 
 
 
Ostvarenje Proračuna Istarske županije za 2006g. realizirano je sukladno ostvarenim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima. 
Potrebna sredstva za zadovoljenje javnih potreba u Istarskoj županiji, pravovremeno su osiguravana i ravnomjerno izvršavana tijekom cijele godine.  
 
Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2006.g. i evidentirane u poslovnim knjigama, a sva financijska 
izvješća daju odraz stvarnog i objektivnog stanja imovine i uspješnosti Proračuna Istarske županije. 
 
Prihodi od poreza na dohodak i dobit ostvareni su visini planiranih sredstava. Višak tekuće godine ostvaren je u iznosu 6.724.769 kn. Uključujući neutrošena 
sredstva iz prethodne godine ukupna neutrošena sredstva iznose 9.571.356 kn i raspoloživa su u slijedećim razdobljima. 
 
Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije u 2006.g. evidentirao je sve  proračunske prihode i primitke, te rashode i izdatke, pratio njihovo 
izvršenje, te osigurao solventnost proračuna potrebnog za zadovoljenje javnih potreba. 
Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih prihoda (poreza) vršio je poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza za Istarsku županiju te za 23 jedinice lokalne 
samouprave s kojima je zaključen ugovor o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza. Tijekom 2006. izdano je  46.128 poreznih rješenja s osnova 
županijskih poreza i 11.506 rješenja s osnova gradskih i općinskih poreza. 
 
Proračun Istarske županije podržavao je razvoj i promociju aktivnosti u svim sferama gospodarskog i društvenog djelovanja te su uredno izvršavane sve 
obveze prema zaposlenicima, vjerovnicima i zajmodavcima. Decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi bile su uredno i na vrijeme 
osigurane potrebnim financijskim sredstvima, iako Proračun Istarske županije kroz direktan udjel iz poreza na dohodak ostvaruje samo 50% ukupno 
odobrenih bilančnih prava. 
Otplata javnog duga izvršena je pravovremeno i u cijelosti, stoga je zaduženost Proračuna Istarske županije smanjena i krajem poslovne godine iznosi 
svega 8 %. 
 
Zadaća Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije u 2006. godini uspješno je izvršena. 
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