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Predmet: Prijedlog Odluke o o visini odobrenih sredstava 
               za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre 
                iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu 
              - dostavlja se 
 
  

U privitku se dostavlja tekst prijedloga Odluke o o visini odobrenih sredstava za 
sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske 
županije za 2017. godinu, na Vaše daljnje postupanje.   

Također se dostavlja Završno izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje sačinjeno 
temeljem obveze iz čl.4. Poslovnika o radu Povjerenstva za ocjenjivanje.                       
 
 
  

S poštovanjem, 
 
 
 

 
                                                                                                            PROČELNICA 
 
                                                                                                           Patricia Percan 
 
 
 
 

 
 



Temeljem Članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09, 4/13.16/16., 1/17.), 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 28. veljače 2017. godine 
donosi  

 
O D L U K U  

o visini odobrenih sredstava 
za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre 

iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu 
 

I. 
 

Klubu studenata Istre „Mate Balota“, 10 000 Zagreb, Ilica 13, odobravaju se ukupna 
financijska sredstva u visini od 45.000,00 kuna, od čega će se polovina iznosa isplatiti iz 
Proračuna Istarske županije za 2017. godinu,  u svrhu sufinanciranja prihvatljivih materijalnih 
troškova rada navedenih u Obrascu Programa i Obrascu proračuna programa koje je Klub 
dostavio na Javni poziv. Preostalih 50% odobrenih sredstava za 2017. bit će isplaćeno u 
2018. godini nakon dostave završnog izvješća za 2017. godinu. 

 
II. 
 

Klubu studenata „Istarski klub“ Rijeka, 51 000 Rijeka, Blaža Polića 2/II, odobravaju se 
ukupna financijska sredstva u visini od 40.000,00 kuna, od čega će se polovina iznosa 
isplatiti iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu,  u svrhu sufinanciranja prihvatljivih 
materijalnih troškova rada navedenih u Obrascu Programa i Obrascu proračuna programa 
koje je Klub dostavio na Javni poziv. Preostalih 50% odobrenih sredstava za 2017. bit će 
isplaćeno u 2018. godini nakon dostave završnog izvješća za 2017. godinu. 
 

III. 
 

 Temeljem ove Odluke između Klubova iz toč.I. i II. i Istarske županije sklopit će se 
ugovori o financiranju materijalnih troškova rada Klubova. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor sukladno čl. 32. 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.), i to zbog nepravilnosti lili 
nezakonitog postupanja u provedbi postupka. Prigovor se ne može podnijeti na visinu 
odobrenih sredstava. 
Prigovor se podnosi preporučenom pošiljkom Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i 
tehničku kulturu, Labin, G. Martinuzzi 2, u roku 8 dana od dana dostave ove Odluke. Odluku 
o prigovoru donosi Župan Istarske županije. 
 
 
KLASA: 402-01/17-01/03 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-6 
Pula, 28. veljače 2017. 

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 obrazovanje, sport i tehničku kulturu,  

52220 Labin, G. Martinuzzi 2, 

4. Pismohrana, ovdje. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 

Ovaj se akt donosi temeljem čl. 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.), kojim je utvrđena nadležnost Župana za donošenje odluke o 
odobrenim sredstvima za programe i projekte koje u određenom području provode udruge. 

 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM 

 
Župan je dana 30. listopada 2015. godine donio Pravilnik o financiranju programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ br. 16/2015.). 

Obzirom na proveden postupak Povjerenstva za ocjenjivanje u kojem su utvrđeni bodovi 
za podnositelje prijava na Javni poziv za prijavu programa udruga u svrhu njihova odabira za 
sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre, koji će se financirati iz 
Proračuna  Istarske županije za 2017. godinu, potrebno je pristupiti donošenju odluke kojom 
se utvrđuje visina odobrenih sredstava pojedinoj udruzi. 



Povjerenstvo za ocjenjivanje izvršilo je ocjenjivanje prijavljenih programa Klubova 
studenata, izradilo Završno izvješće te predložilo donošenje Odluke o visini odobrenih 
sredstava na način kako je navedeno u privitku. 

Polovina dodijeljenih sredstava Klubovima studenata Istre doznačit će se u 2017. godini, 
dok će preostali iznos od polovine dodijeljenih sredstava biti Klubovima isplaćen u 2018. 
godini, nakon dostave završnog izvješća. 

Detaljnije obrazloženje sadržano je u Završnom izvješću o radu Povjerenstva za 
ocjenjivanje. 

 
 

       3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE OVOG AKTA 
 
 Za realizaciju ovog akta u visini od 50% dodijeljenih sredstava osigurana su sredstva u 
Proračunu Istarske županije za 2017.godinu, Razdjel 009 - Upravni odjel za obrazovanje, 
sport i tehničku kulturu , pozicija 171979, ukupno raspoloživ iznos je 45.000.- kn. Kako će u 
2017.godini biti utrošeno ukupno 42.500,00 kn, još će ostati neutrošeno 2.500,00 kn. 
Preostalih 50% (42.500,00 kn) bit će osigurano u Proračunu za 2018. godinu, nakon dostave 
završnog izvješća, iz kojeg će biti vidljivo da li su sredstva namjenski utrošena. 

 
 

 


