
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
 
ISTARSKA ŽUPANIJA

 
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehni
 
KLASA: 602-04/16-01/01 
URBROJ: 2163/1-05/4-16-56 
Labin, 03. svibnja 2016. 

 

 
 
Predmet: Dostava prijedloga Odluke na potpis
       
 Poštovani! 
 

Temeljem Članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za 
opće dobro koje provode udruge na podru
županije“ br. 16/2015.), u privitku se dostavlja prijedlog Odluke o visini odobrenih sredstava 
za sufinanciranje materijalnih troškova  rada Klubova studenata Istre iz Prora
županije za 2016. godinu, sač
programa. 

Prijedlogu Odluke priloženo je i Završno izvješ
izrađeno temeljem obveze iz č
     Sklapanju ugovora s navedenim udrugama pristupit 
prigovor, pa predlažem da se donese predložena Odluka, kako bi se nastavilo s propisanom 
procedurom. 
 
S poštovanjem!                                                              

 

                                                                       
 
Privitak: 

- prijedlog Odluke o visini odobrenih sredstava za sufinanciranje
materijalnih troškova  rada Klubova studenata Istre iz Prora
Istarske županije za 2016. godinu

- Završno izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje
 

 
Dostaviti: 

 
1. Naslovu, 
2. Arhiva, ovdje. 
 
  

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ISTARSKA ŽUPANIJA  

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 

 

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN 
Flanatička 29 
P ULA 

Predmet: Dostava prijedloga Odluke na potpis 

lanka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za 
e dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene 

županije“ br. 16/2015.), u privitku se dostavlja prijedlog Odluke o visini odobrenih sredstava 
za sufinanciranje materijalnih troškova  rada Klubova studenata Istre iz Prora
županije za 2016. godinu, sačinjen od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 

Prijedlogu Odluke priloženo je i Završno izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje, 
eno temeljem obveze iz čl. 4. Poslovnika o radu Povjerenstva. 

Sklapanju ugovora s navedenim udrugama pristupit će se nakon isteka rokova za 
prigovor, pa predlažem da se donese predložena Odluka, kako bi se nastavilo s propisanom 

S poštovanjem!                                                               

P r o č e l n i c a :
                                                                   Patricia Smoljan        

prijedlog Odluke o visini odobrenih sredstava za sufinanciranje 
materijalnih troškova  rada Klubova studenata Istre iz Proračuna 

2016. godinu 
e o radu Povjerenstva za ocjenjivanje 

 

ŽUPANIJA 

lanka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za 
ju Istarske županije („Službene novine Istarske 

županije“ br. 16/2015.), u privitku se dostavlja prijedlog Odluke o visini odobrenih sredstava 
za sufinanciranje materijalnih troškova  rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske 

stva za ocjenjivanje prijavljenih 

e o radu Povjerenstva za ocjenjivanje, 

e nakon isteka rokova za 
prigovor, pa predlažem da se donese predložena Odluka, kako bi se nastavilo s propisanom 

č e l n i c a : 
Patricia Smoljan         



Temeljem Članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09, 4/13.), i Članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 16/2015.), Župan Istarske županije dana 11. svibnja 2016. godine donosi  

 

O D L U K U  
o visini odobrenih sredstava  

za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubov a studenata Istre 
iz Prora čuna Istarske županije za 2016. godinu 

 
I. 
 

Klubu studenata „Istarski klub“ Rijeka, 51 000 Rijeka, Blaža Polića 2/II, odobrava se 
iznos od 46.000,00 kn iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu, u svrhu sufinanciranja 
prihvatljivih materijalnih troškova rada navedenih u Obrascu Programa i Obrascu proračuna 
programa koje je Klub dostavio na Ponovljeni javni poziv. 
 

II. 
  

Klubu studenata Istre „Mate Balota“, 10 000 Zagreb, Ilica 13, odobrava se iznos od 
44.000,00 kn iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu, u svrhu sufinanciranja 
prihvatljivih materijalnih troškova rada navedenih u Obrascu Programa i Obrascu proračuna 
programa koje je Klub dostavio na Ponovljeni javni poziv. 
 
  

III. 
 

 Temeljem ove Odluke između Klubova iz toč.I. i II. i Istarske županije sklopit će se 
ugovori o financiranju materijalnih troškova rada Klubova. 
 
 
KLASA: 602-04/16-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-6 
Pula,. 11.svibnja 2016. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
          ŽUPAN  
             mr.sc. Valter Flego 
 
Dostaviti: 
1. Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka,  

51 000 Rijeka, Blaža Polića 2/II, 
2. Klub studenata Istre „Mate Balota“, 

10 000 Zagreb, Ilica 13, 
3. UO za proračun i financije Istarske županije, 

52100 Pula, Flanatička 29,  
4. UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ, 

52220 Labin, G. Martinuzzi 2, 
5. Pismohrana, ovdje. 



 

 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa 
i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, sporta, 
tehničke kulture, temeljem javnog poziva za prijavu 
programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada 
Klubova studenata Istre iz proračuna Istarske županije 
za 2016. godinu 
 
KLASA: 602-04/16-01/01 
URBROJ: 2163/1-16-16-54 
Labin, 22. travnja 2016. 
        ISTARSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPAN 
         Pula, Flanatička 29 
 
 
Predmet: Završno izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje 
     i prijedlog Odluke – dostavljaju se 

 
 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, 
obrazovanja, sporta, tehničke kulture, temeljem javnog poziva za prijavu programa za 
sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz proračuna Istarske 
županije za 2016. godinu (dalje: Povjerenstvo za ocjenjivanje) u sastavu: Helga Može 
Glavan – voditeljica Povjerenstva, Ljiljana Zagrić – članica Povjerenstva, Miljenka Nikolić – 
zamjenica člana (nazočna umjesto člana Tihomira Brčine), održalo je dana 22. travnja 2016. 
godine sjednicu s ciljem razmatranja i ocjenjivanja dostavljenih prijava  od strane Kluba 
studenata Istre „Mate Balota“, 10 000 Zagreb, Ilica 13 i Kluba studenata „Istarski klub“ 
Rijeka, 51 000 Rijeka, Blaža Polića 2/II, koje su pristigle na ponovljeni javni poziv. 
Nakon ocjenjivanja ovih prijava,  
konačna ocjena za Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka iznosila je 68,33, a  
konačna ocjena za Klub studenata Istre „Mate Balota“, Zagreb, iznosila je 67,33, temeljem 
čega je Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrdilo prijedlog liste podnositelja programa, kako 
slijedi: 

1. mjesto na prijedlogu liste zauzima Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka, 51000 Rijeka, Blaža 
Polića 2/II, 

2. mjesto na prijedlogu liste zauzima Klub studenata Istre „Mate Balota“, 10 000 Zagreb, Ilica 
13. 
 

Sukladno svemu navedenome, Povjerenstvo za ocjenjivanje predlaže Županu donošenje 
Odluke o visini odobrenih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova 
studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu, temeljem koje bi se Klubu 
studenata „Istarski klub“ Rijeka iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu odobrila 
financijska sredstva u iznosu od 46.000,00 kn, a Klubu studenata Istre „Mate Balota“ iz 
Zagreba financijska sredstva u iznosu od 44.000,00 kn, 

 
  



- 2  - 
 

o čemu bi se zaključio ugovor o financiranju materijalnih troškova rada Klubova. 
 
 Ovo Završno izvješ će Povjerenstva za ocjenjivanje sačinjeno je temeljem obveze iz 
čl. 4. Poslovnika o o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u 
području odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, temeljem javnog poziva za prijavu 
programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz proračuna 
Istarske županije za 2016. godinu, te se upućuje Županu zajedno s prijedlogom Odluke za 
čije je donošenje nadležan Župan. 
 
 
Privitak: - prijedlog Odluke o visini odobrenih sredstava za sufinanciranje materijalnih 
troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2016. godinu 
 
 
 
                   Voditeljica Povjerenstva 
 
 
           Helga Može Glavan 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 


