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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI 

ČLANA PREDSTAVNIČKOG TIJELA GRADA SPLITA,  
IZABRANOG S LISTE GRUPE BIRAČA, JOŠKA SVAGUŠE ZA 2013. 

 
 

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju 
(Narodne novine 80/11) te odredbe članka 27. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 2/14), 
obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje 
člana predstavničkog tijela Grada Splita, izabranog s liste grupe birača, Joška Svaguše 
(dalje u tekstu: Član predstavničkog tijela) za 2013. 
 

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 

Postupci revizije provedeni su od 4. rujna do 13. studenoga 2014. 
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I. PODACI O ČLANU PREDSTAVNIČKOG TIJELA  
 

 Član predstavničkog tijela je bio kandidat Nezavisne gradske liste nositelja liste 
Željka Keruma (dalje u tekstu: Nezavisne liste Željka Keruma). Na izborima za članove 
Gradskog vijeća Grada Splita, provedenim 17. svibnja 2009., kandidacijska lista 
Nezavisna lista Željka Keruma je dobila najveći broj glasova i devet mjesta u Gradskom 
vijeću te je s navedene liste izabran i Član predstavničkog tijela. Član je Hrvatske 
građanske stranke (dalje u tekstu: Stranka) od rujna 2009.  
 
 Član predstavničkog tijela je bio član u Gradskom vijeću Grada Splita od siječnja 
2011. do prestanka mandata u travnju 2013. Prebivalište Člana predstavničkog tijela je u 
Splitu, Lovački put 12.  
 
 
 Program rada i financijski plan 
 
 Program rada Člana predstavničkog tijela za mandatno razdoblje (2009. - 2013.) 
sadrži glavne aktivnosti koje se trebaju obaviti u navedenom razdoblju. Programom rada i 
financijskim planom za 2013. su određene glavne aktivnosti te financijska sredstva 
potrebna za njihovo financiranje.  
  
 U Programu rada za 2013. je navedeno da će rad Člana predstavničkog tijela 
obuhvaćati: 
 - promicanje i podupiranje programa Nezavisne liste Željka Keruma kroz program 

rada Stranke, koja je nastala iz baze svih članova Nezavisne liste Željka 
Keruma, 

 - širenje političkih stavova i programa među pojedincima, udrugama i 
organizacijama kroz druženje i organizaciju skupova i tribina u interesu Stranke,  

 - pomaganje potrebitih udruga i organizacija volontiranjem, financijskom 
potporom i lobiranjem te 

 - financijsku donaciju i podršku Stranci u svim tijelima gradske i županijske 
uprave. 

 
  Financijskim planom za 2013. su planirani ukupni prihodi i rashodi u iznosu 
33.840,00 kn. Planirani prihodi se odnose na prihode za redovan rad iz proračuna Grada 
Splita, a planirani rashodi na druge rashode.  
 
 
  Financijski izvještaji  
 

Prema odredbama članka 29. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su voditi Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i 
rashoda, primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela, u 
skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija. Član predstavničkog 
tijela je vodio Knjigu prihoda i rashoda, a nije vodio knjigu blagajne (nije obavljao 
poslovanje gotovim novcem).  

Poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti je zatvorio 30. rujna 2013., 
odnosno u roku utvrđenom člankom 8. stavka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti 
i izborne promidžbe.  
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Prema odredbama članka 14a. Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja 
potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim 
donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) 
izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (Narodne 
novine 50/11, 93/11 i 55/13), godišnji financijski izvještaj članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača podnosi 
se na obrascu G-FIN-IZVJ.  

 
Član predstavničkog tijela je sastavio Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) od 

1. siječnja do 31. prosinca 2013. te ga je dostavio Državnom uredu za reviziju 28. veljače 
2014. Uz Godišnji financijski izvještaj dostavljen je financijski plan za 2013., Program rada 
za 2013., Program rada za mandatno razdoblje te Izvješće o primljenim donacijama od 1. 
siječnja do 30. rujna 2013. 

 
Pored navedenog, dostavljene su polugodišnje izjave o primljenim donacijama za 

potporu političkog djelovanja (od siječnja do lipnja i od srpnja do prosinca 2013.), Završni 
račun i financijsko izvješće za 2013., Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih 
organizacija (PR-RAS-NPF) od 1. siječnja do 31. prosinca 2013., Bilanca neprofitne 
organizacije (BIL-NPF) sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. i Bilješke uz financijske 
izvještaje. U Bilanci ukupna vrijednost imovine, te obveza i vlastitih izvora nije iskazana. 

 
Član predstavničkog tijela je na web-stranici Nezavisne liste Željka Keruma u 

propisanom roku, 12. srpnja 2013., objavio izjavu da od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. nije 
primio donacije. Također je objavio Godišnji financijski izvještaj za 2013., u propisanom 
roku, 28. veljače 2014. Uz Godišnji financijski izvještaj objavljen je financijski plan za 
2013., Program rada za 2013., Program rada za mandatno razdoblje i Izvješće o 
primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja od 1. siječnja do 30. rujna 2013. 

 
- Godišnji financijski izvještaj  

 
Prema podacima iz Godišnjeg financijskog izvještaja za 2013., ukupni prihodi su 

ostvareni u iznosu 231.679,00 kn, što je za 118.877,00 kn ili 105,4 % više u odnosu na 
prethodnu godinu.  

 
Prihodi ostvareni u iznosu 231.679,00 kn se odnose na sredstva koja je Član 

predstavničkog tijela uplatio na poseban račun za redovito financiranje. Uplate su 
obavljene nakon isteka mandata u rujnu 2013. Uplatama je obavljen povrat sredstava koja 
su bila predmet ovrha i prijeboja provedenih na sredstvima na posebnom računu do konca 
2012. u iznosu 195.638,00 kn i u 2013. u iznosu 36.041,00 kn za osobna dugovanja Člana 
predstavničkog tijela. S obzirom da je Član predstavničkog tijela sredstva za podmirenje 
osobnih dugovanja uplatio u rujnu 2013., nakon isteka mandata, sredstva nisu korištena 
za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i financijskim planom. 

 
U 2013. su provedeni prijeboji u iznosu 33.840,00 kn, ovrha u iznosu 2.001,00 kn te 

je naplaćena bankarska naknada u iznosu 200,00 kn. Grad Split nije uplatio sredstva za 
redovan rad na poseban račun Člana predstavničkog tijela već je u svibnju i lipnju 2013. 
proveo prijeboje u ukupnom iznosu 33.840,00 kn za dospjele obveze Člana 
predstavničkog tijela za zakup poslovnog prostora.   
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Odredbama članka 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave izabrani s liste grupe birača imaju pravo na redovito godišnje financiranje iz 
sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihodi se ostvaruju na 
temelju planiranih sredstava u proračunima i pojedinačnih odluka jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. Odlukom Gradskog vijeća Grada Splita o 
raspoređivanju sredstava proračuna za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova 
Gradskog vijeća za 2013., utvrđen je mjesečni iznos sredstava koji pripada svakom 
vijećniku u iznosu 9.400,00 kn, a vijećnici u iznosu 10.340,00 kn.  

 
S obzirom da je mandat Članu predstavničkog tijela prestao sredinom travnja 2013., 

Grad Split je trebao doznačiti na poseban račun otvoren za redovno poslovanje sredstva u 
iznosu 33.840,00 kn. 
 

Prema podacima iz Godišnjeg financijskog izvještaja za 2013., ukupni rashodi su 
ostvareni u iznosu 231.679,00 kn, što je za 118.877,00 kn ili 105,4 % više u odnosu na 
prethodnu godinu. Odnose se na druge rashode u iznosu 231.479,00 kn te bankarske 
usluge u iznosu 200,00 kn.  

 
U okviru drugih rashoda je evidentiran prijenos neutrošenih sredstava koja je Član 

predstavničkog tijela uplatio na račun proračuna Grada Splita u iznosu 229.478,00 kn te 
isplate na temelju ovrhe za osobna dugovanja iz rujna 2013. u iznosu 2.001,00 kn. 

Neutrošena novčana sredstva su vraćena u proračun Grada Splita 16. i 30. rujna 
2013., a trebala su biti vraćena do 18. kolovoza 2013., odnosno u roku 60 dana od dana 
konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Splita. 
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II. REVIZIJA ZA 2013. 
 

  Ciljevi i područja revizije 
 

 Ciljevi revizije su bili: 
- provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja 
- provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko 

računovodstveno poslovanje 
- provjeriti pravilnost stjecanja prihoda 
- provjeriti pravilnost ostvarenja rashoda, odnosno provjeriti jesu li financijska 

sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim 
programom rada i u skladu s financijskim planom te 

- provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija. 
 

 Područja revizije su određena prema kriteriju značajnosti i na temelju procjene rizika 
pojave nepravilnosti. 

 
 
 Metode i postupci revizije 
 
 Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza proučena je i analizirana pravna 

regulativa te dokumentacija i informacije o financijskom poslovanju Člana predstavničkog 
tijela. Uspoređeni su podaci iskazani u financijskim izvještajima s podacima iz prethodnog 
razdoblja i podacima iz plana, s ciljem utvrđivanja područja rizika. Provjerene su poslovne 
knjige i knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. 
Ispitana je dosljednost primjene zakonskih propisa te pravila, procedura i drugih internih 
akata. Također je obavljena provjera računske točnosti dokumentacije u vezi iskazivanja 
prihoda i rashoda te detaljna provjera izvoda poslovne banke o poslovanju putem 
posebnog računa. Pribavljena su obrazloženja odgovornih osoba za vođenje poslovnih 
knjiga o poslovnim događajima. Provjereno je jesu li podaci objavljeni na odgovarajućoj 
web stranici. 

 
 
 Provjera izvršenja naloga i preporuka revizije za 2012.  
 

  Državni ured za reviziju je obavio financijsku reviziju Člana predstavničkog tijela za 
2012., o čemu je sastavljeno Izvješće i izraženo uvjetno mišljenje.  

 
  Revizijom su utvrđene nepravilnosti opisane u Izvješću i Članu predstavničkog tijela 
je naloženo da ih otkloni, odnosno poduzme potrebne radnje kako se nepravilnosti ne bi 
ponovile u daljnjem poslovanju. 
 
  Državni ured za reviziju je naložio financijskim planom planirati prihode i rashode, te 
sredstva na posebnom računu koristiti za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom rada i 
financijskim planom. 
 
  Revizijom za 2013. je utvrđeno prema kojem nalogu je postupljeno i prema kojem 
nije postupljeno. 
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  Nalog prema kojem je postupljeno: 
 

- financijskim planom su planirani prihodi i rashodi. 
 
 Nalog prema kojem nije postupljeno: 
 

- sredstva na posebnom računu nisu korištena za ostvarivanje ciljeva utvrđenih 
programom rada i financijskim planom s obzirom da su i tijekom 2013. izvršeni 
prijeboji za podmirenje privatnih obveza sa sredstvima s posebnog računa 
Člana predstavničkog tijela.  
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 Nalaz za 2013. 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: program rada i financijski plan, 
financijski izvještaji, računovodstveno poslovanje, prihodi, rashodi te imovina i obveze.  
 
 Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na financijske 
izvještaje, prihode te rashode.  
 
1. Financijski izvještaji  

 
1.1. Član predstavničkog tijela je sastavio Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) od 

1. siječnja do 31. prosinca 2013., te ga je dostavio Državnom uredu za reviziju 28. 
veljače 2014. Uz Godišnji financijski izvještaj dostavljen je financijski plan za 2013., 
Program rada za 2013., Program rada za mandatno razdoblje te Izvješće o 
primljenim donacijama od 1. siječnja do 30. rujna 2013.  
 
Prema odredbama članka 30. stavka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, koji nakon isteka mandata 
nisu ponovno izabrani za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, dužni su sastaviti financijski izvještaj s datumom koji 
prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje 
djelatnosti i dostaviti ga Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana 
od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti. 
 
Članu predstavničkog tijela je mandat istekao u travnju 2013. Nakon lokalnih izbora 
održanih u svibnju 2013. nije ponovno izabran za člana predstavničkog tijela Grada 
Splita. Poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti je zatvorio 30. rujna 
2013., te je bio dužan sastaviti financijski izvještaj i dostaviti ga Državnom uredu za 
reviziju do 30. listopada 2013. 
 

1.2.  Član predstavničkog tijela je prihvatio nalaz Državnog ureda za reviziju. U 
očitovanju navodi da nije imao saznanja da je bio dužan sastaviti i dostaviti 
financijske izvještaje do 30. listopada 2013., jer je financijske izvještaje sastavljala 
Stranka, u njegovo ime.  
 
 

2. Prihodi  
 
2.1. Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu 231.679,00 kn, a odnose se na uplate 

(povrata) ovršenih iznosa i uplate za podmirenje obveza vezanih uz izvršene 
prijeboje sa sredstvima s posebnog računa za redovito financiranje Člana 
predstavničkog tijela. Navedene uplate su obavljene u rujnu 2013. za ovrhe te 
prijeboje (podmirenje osobnih obveza Člana predstavničkog tijela) izvršene do 
konca 2012. u iznosu 195.638,00 kn i u 2013. u iznosu 36.041,00 kn s posebnog 
računa za redovito financiranje Člana predstavničkog tijela. Ovrhe u ukupnom 
iznosu 85.039,00 kn izvršilo je više trgovačkih društava, a prijeboje u ukupnom 
iznosu 146.640,00 kn izvršio je Grad Split za dospjele osobne obveze Člana 
predstavničkog tijela (obveze za zakup više poslovnih prostora u vlasništvu Grada 
Splita, u kojima kao vlasnik obrta obavlja proizvodnu, trgovačku i ugostiteljsku 
djelatnost).  
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 Prijeboji i ovrha na sredstvima na posebnom računu u 2013. u iznosu 36.041,00 kn  
se odnose na prijeboje izvršene 18. svibnja i 15. lipnja 2013. u ukupnom iznosu 
33.840,00 kn te ovrhu izvršenu 24. rujna 2013. u iznosu 2.201,00 kn (ovrha 
2.001.00 kn i bankarska naknada 200,00 kn). Ovršena sredstva u iznosu 2.201,00 
kn su vraćena na poseban račun 30. rujna 2013. 

 Grad Split u 2013. nije uplatio sredstva za redovan rad na poseban račun Člana 
predstavničkog tijela već je u svibnju i lipnju 2013. proveo prijeboje u ukupnom 
iznosu 33.840,00 kn za dospjele obveze Člana predstavničkog tijela za zakup 
poslovnog prostora. Navedena sredstva je Član predstavničkog tijela vratio na 
poseban račun u rujnu 2013. S obzirom da su navedena sredstva korištena za 
podmirenje osobnih obveza, Član predstavničkog tijela nije koristio sredstva u 
skladu s odredbama članka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe kojima je propisano da politička stranka, odnosno nezavisni zastupnik, 
zastupnik nacionalnih manjina i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, može koristiti 
financijska sredstva iz stavka 1., 2. i 3. navedenog članka, isključivo za ostvarenje 
ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom. Isto tako, zabranjuje se 
trošenje financijskih sredstava iz stavka 1., 2. i 3. navedenog članka za osobne 
potrebe.  

  Ovršena sredstva u iznosu 2.201,00 kn su vraćena na poseban račun u propisanom 
roku, u skladu s odredbama članka 5. stavka 7. navedenog Zakona kojima je 
propisano da je u slučaju ovrhe, Član predstavničkog tijela dužan vratiti iznos 
ovršenih sredstava, uplatom ovršnog iznosa na poseban račun, najkasnije u roku 
od osam dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog 
računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 
osam dana. 

   
2.2.  Član predstavničkog tijela je prihvatio nalaz Državnog ureda za reviziju. U 

očitovanju navodi da nije imao saznanja da je Grad Split jednostrano izvršio 
prijeboje vijećničke naknade s obvezama njegovog obrta, te da izjave o prijebojima 
nije nikad zaprimio niti ovjerio pečatom obrta. Za obavljene prijeboje je saznao u 
kolovozu 2013., te je sredstva koja su bila predmet prijeboja vratio na poseban 
račun, a potom i na žiro račun Grada Splita. Druga sredstva koja su bila predmet 
ovrhe u 2013. je vratio u zakonskom roku. 

 
 
3.  Rashodi  
 
3.1.  Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu 231.679,00 kn. Odnose se na prijenos   

 neutrošenih sredstava na račun proračuna Grada Splita u iznosu 229.478,00 kn, 
 isplate na temelju ovrha za osobna dugovanja u iznosu 2.001,00 kn te bankarske 
 usluge u iznosu 200,00 kn.  

 
  Član predstavničkog tijela je (nakon povrata ovršenog iznosa i podmirenja obveza 

 za obavljene prijeboje) u rujnu 2013., po prestanku mandata, izvršio povrat 
 neutrošenih novčanih sredstava na račun proračuna Grada Splita u iznosu 
 229.478,00 kn. 
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  Prema odredbi članka 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
 promidžbe članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
 samouprave izabrani s liste grupe birača, a koji nisu ponovno izabrani za člana 
 predstavničkog tijela, dužni u roku 60 dana, od dana konstituiranja novog saziva 
 predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
 neutrošena financijska sredstva dobivena iz proračuna jedinice lokalne i područne 
 (regionalne) samouprave vratiti u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) 
 samouprave. 

 
  Novi saziv Gradskog vijeća Grada Splita je konstituiran 18. lipnja 2013. te je Član 

 predstavničkog tijela bio dužan neutrošena financijska sredstva vratiti u proračun 
 Grada Splita do 18. kolovoza 2013. 
 

3.2.  Član predstavničkog tijela je prihvatio nalaz Državnog ureda za reviziju uz 
 obrazloženje da je neutrošena financijska sredstva vratio u proračun Grada Splita u 
 rujnu 2013., a da nije imao saznanja da ih je trebao vratiti do 18. kolovoza 2013.   
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III. MIŠLJENJE  
 
 

1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, 
obavljena je financijska revizija Člana predstavničkog tijela za 2013. Revizijom su 
obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je uvjetno mišljenje. 

 
2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 

standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i 
Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem 
da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema 
računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i 
drugim propisima. 

 
3. Sljedeće činjenice su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja: 
 

- Revizijom obavljenom za 2012. utvrđena nepravilnost koja se odnosi na   
korištenje sredstava s posebnog računa, otvorenog za financiranje političke 
aktivnosti, za podmirenje osobnih dugovanja Člana predstavničkog tijela, 
ponovljena je i u 2013. 

 
- Član predstavničkog tijela je sastavio Godišnji financijski izvještaj od 1. siječnja 

do 31. prosinca 2013., te ga je dostavio Državnom uredu za reviziju 28. veljače 
2014., a bio je dužan sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi 
datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i 
dostaviti ga Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana 
zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti, odnosno 
do 30. listopada 2013. (točka 1. Nalaza) 

 
- Grad Split u 2013. nije uplatio sredstva za redovan rad na poseban račun Člana 

predstavničkog tijela već je u svibnju i lipnju 2013. proveo prijeboje u ukupnom 
iznosu 33.840,00 kn za dospjele osobne obveze Člana predstavničkog tijela te 
sredstva na posebnom računu nisu korištena za ostvarenje ciljeva utvrđenih 
programom rada i financijskim planom. Navedena sredstva je Član 
predstavničkog tijela vratio na poseban račun u rujnu 2013., nakon isteka 
mandata. (točka 2. Nalaza) 

 
4. Član predstavničkog tijela je donio Program rada i financijski plan za 2013. 

Financijskim planom su prihodi i rashodi planirani u iznosu 33.840,00 kn. Prema 
podacima iz Godišnjeg financijskog izvještaja za 2013., prihodi su ostvareni u 
iznosu 231.679,00 kn i rashodi u iznosu 231.679,00 kn. Na zajedničkoj web-stranici 
Nezavisne liste Željka Keruma, su objavljeni Godišnji financijski izvještaj, Program 
rada i financijski plan za 2013. te Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine. 
Revizijom za 2013. je utvrđeno da su s posebnog računa Člana predstavničkog 
tijela, otvorenog za financiranje političkih aktivnosti, naplaćena sredstva u 2013. za 
osobna dugovanja u iznosu 36.041,00 kn (za prijeboje 33.840,00 kn i za ovrhu 
2.201,00 kn), a u ranijim godinama naplaćena su sredstva u iznosu 195.638,00 kn 
(za prijeboje 161.798,00 kn i za ovrhe 33.840,00 kn). Član predstavničkog tijela je 
navedena sredstva vratio na poseban račun u rujnu 2013., po isteku mandata. 
Sredstva nisu korištena za političko djelovanje Člana predstavničkog tijela, a povrat 
neutrošenih sredstava na račun proračuna Grada Splita je obavljen u rujnu 2013., 
izvan zakonskog roka, što je utjecalo na izražavanje uvjetnog mišljenja. 

        


