REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo

Riva 8, 52100 Pula, p.p. 198
tel. (0)52 352-173; fax. (0)52 352-172

Klasa: 400-08/17-01/02
Urbroj: 2163-1-22/1-17-03
Pula, 16. siječnja 2017.
ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
Dršćevka 3, Pazin

PREDMET:

Prijedlog Zaključka o dodjeli sredstava Ustanovi CENTAR ZA
ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS u 2017.
godini
– dostavlja se

Poštovani,
priloženo Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje.
S poštovanjem,
v.d. pročelnice
mr.sc. Lorena Brgić

Prilog:
1. Prijedlog Zaključka o dodjeli sredstava Ustanovi CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA
ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS u 2017. godini
2. Prijedlog Ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori- Istarska županija – METRIS

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13,
16/16) Župan Istarske županije dana 18. siječnja 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli sredstava Ustanovi CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE
ŽUPANIJE METRIS u 2017. godini

1. Ustanovi CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS
odobravaju se namjenska financijska sredstva u visini od 500.000,00 kn (petstotisućakuna)
za rashode poslovanja negospodarskih djelatnosti u 2017. godini.
2. U svrhu dodjele namjenskih sredstava Istarska županija potpisati će Ugovor o financiranju
sa Ustanovom CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE
METRIS koji je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Sredstva u visini od 500.000,00 kn predviđena su u Proračunu Istarske županije za 2017.g.,
razdjelu 014 na poziciji 174873 – Znanstveno istraživački centri.
4.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije za provedbu Ugovora iz
točke 2. ovog Zaključka i za praćenje namjenskog utroška sredstava.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 402-08/17-01/02
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 18. siječnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Ustanova CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE
MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS,
Zagrebačka 30, Pula,
2. Upravni odjel za proračun i financije IŽ,
3. Upravni odjel za gospodarstvo IŽ,
4. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE
1. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 44. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15) kojim je propisano da izvršne poslove obavlja u općini općinski
načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan, u člancima 65. i 85. Statuta Istarske
županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16) kojima su propisane
ovlasti župana Istarske županije, te vrste akata koje župan donosi u poslovima iz svog
samoupravnog djelokruga.
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE
NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM
Sredstva se dodjeljuju za financiranje rashoda poslovanja za 2017. godinu koji se odnose na
obavljanje isključivo negospodarskih djelatnosti, a najviše 500.000,00 kn (petstotisućakuna).
Ustanova CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS je
dostavila izjavu da će se sredstva koja dodjeljuje Istarska županija koristiti isključivo za
obavljanje negospodarske djelatnosti.
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka u iznosu od 500.000,00 kn osigurana su u
Proračunu Istarske županije za 2017.g., razdjelu 014 na poziciji 1174873 – Znanstveno
istraživački centri.
4.TEKST NACRTA AKTA
Prijedlog Zaključka s obrazloženjem sastavni su dio ovog Akta.

Republika Hrvatska, Istarska županija, zastupana po županu mr.sc. Valteru Flegu (u daljnjem
tekstu: Županija) – OIB 90017522601
i
Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka 30
Pula (OIB 38887774704), zastupana po ravnatelju Daliboru Pausu (u daljnjem tekstu:
METRIS)
sklopili su dana ________ 2017. godine slijedeći
UGOVOR
Članak 1.
Županija daje, a METRIS prima, namjenska sredstva iz Proračuna Istarske županije u
ukupnom iznosu od 500.000,00 kn (petstotisućakuna).
Članak 2.
Sredstva se dodjeljuju za financiranje rashoda poslovanja u 2017. godini koji se odnose na
obavljanje isključivo negospodarske djelatnosti, a najviše 500.000,00 kn (petstotisućakuna).
Članak 3.
Sredstva će se isplatiti iz Proračuna Istarske županije, razdjela 014, pozicije 174873, konto
3512 – znanstveno istraživački centri; isplatom u dva obroka do kraja 2017. godine, ovisno o
proračunskim mogućnostima.
Članak 4.
Županija će sredstva u iznosu od 500.000,00 kn doznačiti METRIS-u na IBAN
HR5624070001100422529.
Članak 5.
Iznimno od članka 3. ovog ugovora sredstva se mogu isplaćivati i drugom dinamikom, ovisno
o zahtjevima i potrebama za dodjelom nepovratne financijske potpore.
Članak 6.
METRIS će doznačena sredstva koristiti namjenski za troškove navedene člankom 2. ovog
Ugovora, o čemu je Županiji obvezan dostaviti izvješće o utrošku sredstava, prema tablici u
prilogu najkasnije do 15. siječnja 2018. godine.
Izvješće o utrošku sredstava treba obvezno sadržavati slijedeće:
1. Podaci o projektu i programu;
2. Provedene i planirane aktivnosti;
3. Rezultati;
4. Financijski napredak i izvješćivanje;
5. Problemi tijekom provedbe aktivnosti i predložena rješenja;
6. Financijske (i druge) izmjene i dopune unutar izvještajnog razdoblja;
7. Potpis i datum.

Prilog izvješću treba biti vjerodostojna dokumentacija kojom se opravdava korištenje sredstava
za obavljanje negospodarskih djelatnosti.
Članak 7.
U slučaju da METRIS ne podnese izvješće sukladno obveznom sadržaju i roku iz članka 6.
Ugovora, dužan je vratiti primljena financijska sredstva uz obračunate zakonske zatezne
kamate.
Članak 8.
METRIS se obvezuje izvršiti povrat neutrošenih doznačenih financijskih sredstava.
Članak 9.
Koordinator za nadzor utroška namjenskih sredstava je Upravni odjel za gospodarstvo Istarske
županije.
Članak 10.
Sve eventualne sporove koji nastanu iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti
sporazumom, a u protivnom utvrđuje se nadležnost mjesno nadležnog redovnog suda.
Članak 11.
Mjerodavne su samo izmjene i dopune ovog Ugovora o kojima se ugovorne strane
sporazumiju u pisanom obliku.
Članak 12.
Ugovorne strane izjavljuju da su pročitale i razumjele ovaj Ugovor, te ga u znak suglasnosti i
prihvata prava i obveza iz istog vlastoručno potpisuju.
Članak 13.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, a sačinjen je u četiri (4)
istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2).

METRIS

ISTARSKA ŽUPANIJA

Ravnatelj

Župan

Dalibor Paus

mr.sc. Valter Flego
Klasa:
Urbroj:

Prilog: Tablica- IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA
Broj ugovora
Korisnik bespovratnih sredstava
Trajanje financiranja
Izvještajno razdoblje
Naziv,godina, program iz kojeg se korisnik
financira
Provedene i planirane aktivnosti

Rezultati

Financijski napredak i izvješćivanje

Problemi
tijekom
predložena rješenja

provedbe

aktivnosti

i

Financijske i druge izmjene i dopune unutar
izvještajnog razdoblja

Potpis, pečat i datum

