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Predmet:  Prijedlog Odluke o povećanju naknade za sudionike programa Eurodyssée 
tijekom boravka u Istarskoj županiji, 
- dostavlja se - 

                  
 
 

U prilogu vam dostavljamo navedeni akt radi uvrštavanja istog na Dnevni red 
slijedeće sjednice Županijskog poglavarstva, te predlažemo prihvaćanje istog. 
 
 
 S poštovanjem, 
 

 
        TAJNICA 
 
        
 

Vesna Ivančić, dipl. iur. 
 

 
 

PRILOG: 
1. Odluka  
2. Obrazloženje 



Na temelju odredbe članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine 
Istarske županije" broj 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04), Županijsko poglavarstvo Istarske 
županije na sjednici održanoj dana ___________ 2008. g. donosi slijedeći  
 
 
 
 
 
 
 

O  D  L  U  K  U   
 
 
 
 

1. Prihvaća se prijedlog Odluke o povećanju naknade za sudionike programa Eurodyssée 
tijekom boravka u Istarskoj županiji. 
 
 
2. Naknade za sudionike programa Eurodyssée tijekom boravka u Istarskoj županiji povećat 
će se s dosadašnjih 270 Eura za vrijeme jezičnog usavršavanja, te 300 Eura mjesečno za 
vrijeme profesionalnog usavršavanja na 400 Eura mjesečno tijekom svih mjeseci boravka u 
županiji. 
 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj. 
Pula, 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKE 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 

 
 
 
 

Predsjednik: 
 

Ivan Jakovčić 
 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
 
 
 
 1. PRAVNI TEMELJ OVOG ZAKLJU ČKA 
 
 Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 59. Statuta Istarske 
županije ("Službene novine Istarske županije" broj 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04), kojim je 
utvrđeno da Poglavarstvo priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje 
općih akata Skupštine, usmjerava djelovanje upravnih tijela Istarske županije u obavljanju 
poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave koji su 
povjereni Istarskoj županiji, nadzire njihov rad, te obavlja druge poslove utvrđene Statutom, 
dok je člankom 77. istog Statuta utvrđeno da Poglavarstvo donosi odluke, preporuke, 
rješenja, zaključke, upute i naputke, te daje autentično tumačenje akata koje donosi. 
 
 
 2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE ĐUJU OVIM AKTOM 
 
 Program Eurodyssée je međunarodni program razmjene mladih između regija članica 
Skupštine europskih regija (SER) koji mladima u dobi od 18 do 30 godina omogućava 
stjecanje profesionalnog iskustva i usavršavanje stranoga jezika u trajanju od 3 do 6 mjeseci 
u nekoj od 27 europskih regija. Istarska županija koja je članica SER-a od 1994. godine, 
aktivno sudjeluje u programu od 1996. godine. Od 1996. g. do 2008. g. u programu je iz Istre 
sudjelovalo 93 kandidata, a u Istri je boravilo 68 sudionika programa iz raznih europskih 
regija.  

S obzirom na povećanje troškova života potrebno je povećati naknade sudionicima 
programa Eurodyssée tijekom njihovog boravka u Istarskoj županiji s dosadašnjih 270 Eura 
za vrijeme jezičnog usavršavanja, te 300 Eura mjesečno za vrijeme profesionalnog 
usavršavanja na 400 Eura mjesečno tijekom svih mjeseci boravka u županiji. Naknada će se 
isplaćivati u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate na žiro 
račun svakog pojedinog sudionika programa. 

Isplate će se vršiti na temelju članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Istarske 
županije za 2008. godinu od 17. prosinca 2007. godine (Službene novine Istarske županije 
broj 18/2007). 
 
 
 
 3. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVOG ZAKLJU ČKA 
  

Ovim aktom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća prijedlog Odluke o povećanju 
naknade za sudionike programa Eurodyssée tijekom boravka u Istarskoj županiji. 

 
 

4. PRIJEDLOG ODLUKE 
 
U prilogu se uz prijedlog Odluke dostavlja i obrazloženje. 


