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P r e d m e t:   Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna  
     Istarske županije za 2007. godinu 
 
 
  Poštovani! 
 
  Priloženo Vam dostavljamo prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o 
izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2007. godinu, te molimo da iste uvrstite 
na narednu sjednicu Županijskog Poglavarstva. 
 
 
  Sa štovanjem, 
 
 
 
 

                          PROČELNICA 
   mr.sc. Silvana Kostešić 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Na temelju članaka 59. i 77.  Statuta Istarske županije (Službene 
novine Istarske županije br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko 
poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ___________2007. 
godine, donosi slijedeći  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
  1. Prihvaća se Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju 
Proračuna Istarske županije za 2007. godinu. 
 
  2. Izmjenama i dopunama predložene Odluke omogućava se 
korištenje uplaćenih a manje planiranih pomoći, donacija i prihoda za posebne 
namjene do visine uplaćenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela 
za proračun i financije Istarske županije. 
 
  3. Izmjene i dopune ove Odluke imaju utjecaj na visinu Proračuna 
Istarske županije za 2007. godinu, ukoliko se koristi mogućnost iz stavka 2 ove 
Odluke. Visina proračuna će se usklađivati Izmjenama i dopunama Proračuna 
tijekom godine ili na kraju poslovne godine. 
 
  4. Akti iz točke 1 - 3 ovog Zaključka upućuju se Županijskoj Skupštini 
Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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Predsjednik Poglavarstva 
              Ivan Jakovčić 

 
 
 



 
 
  Na temelju odredbi članka 6. Zakona o proračunu (NN 96/03) i 
članaka 36. i 76.  Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 
9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) ,  Županijska  Skupština Istarske županije na 
sjednici održanoj dana ___________2007. godine, donosi slijedeću  
 
 
 

O D L U K U  
 
 
 
  1. Prihvaća se Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju 
Proračuna Istarske županije za 2007. godinu. 
 
  2. Izmjenama i dopunama predložene Odluke omogućava se 
korištenje uplaćenih a manje planiranih pomoći, donacija i prihoda za posebne 
namjene do visine uplaćenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela 
za proračun i financije Istarske županije. 
 
  3. Izmjene i dopune ove Odluke imaju utjecaj na visinu Proračuna 
Istarske županije za 2007. godinu, ukoliko se koristi mogućnost iz stavka 2 ove 
Odluke. Visina proračuna će se usklađivati Izmjenama i dopunama Proračuna 
tijekom godine ili na kraju poslovne godine. 
 
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula,  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 

                   Predsjednik 
                              Anton Peruško 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 

 
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA 
 

Pravna osnova za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna 
Istarske županije za 2007. godinu sadržana je u odredbi članaka 37. Zakona o izvršavanju 
državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. god. (NN 137/06) za što je nadležna 
Skupština Istarske županije.  
 
 

II. OCJENA STANJA I PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU 
 

 Člankom 37. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2007. god. (NN 137/06) u poglavlju V. propisano je korištenje namjenskih prihoda, 
primitaka i donacija. Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne 
namjene (kao što su prihodi od igara na sreću, prihodi od spomeničke rente i ostali prihodi 
za posebne namjene) mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu a do visine 
uplaćenih sredstava.  

 
Uplaćene, a ne planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, mogu se koristiti 
prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Upravnog 
odjela za proračun i financije Istarske županije.  

 
 

III. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI DONOŠENJEM OVOGA ZAKLJUČKA 
 

 Prihvaćanjem ovih Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske 
županije za 2007. god. i korištenjem mogućnosti koje daje usklađenje sa člankom 37. 
Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. god., može doći 
do promjene visine Proračuna na više. Ukoliko se ostvare pomoći, donacije ili prihodi za 
posebne namjene u toku godine a koje nisu planirane postojećim proračunom, Proračun 
će se povećati za iznos naplaćenih prihoda. 
 

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU ZAKLJUČKA 
 
 Za provedbu ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva. Izmjene i dopune 
Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2007. god. ne utječu na visinu 
Proračuna, ali omogućavaju izvršavanje rashoda ukoliko se ostvare pomoći, donacije 
ili prihodi za posebne namjene koje nisu planirane, što će u konačnici utjecati na 
povećanje postojećeg Proračuna. 


