
 

OBRAZAC 
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

o Nacrtu Proračuna Istarske županije za 2017. godinu i 

projekcije za 2018. i 2019. godinu 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Istarska županija 

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću o Nacrtu Proračuna Istarske 

županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. 

godinu Datum dokumenta 05. prosinac 2016.  

Verzija dokumenta Prva 

Vrsta dokumenta Izvještaj 

Naziv nacrta općeg akta 
Nacrt Proračuna Istarske županije za 2017. godinu i projekcije za 

2018. i 2019. godinu 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za proračun i financije 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 
Ako nije, zašto? 

Da, http://www.istra-istria.hr/index.php?id=4692 

 

 

 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je 

u razdoblju od 28. listopada 2016. do 28. studenog 2016. 

godine 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 

 
 
Prijedlog br.1 
 

 
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja? 

Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na Nacrt Proračuna Istarske županije za 2017. godinu i 

projekcije za 2018. i 2019. godinu, dostavilo je Sveučilište Juraja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, a 

predstavljaju interese učenika, studenata i svih žitelja Istarske županije koji su korisnici knjižnične građe i usluga 

Sveučilišne knjižnice. 

 
Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljaju: 
 
Učenici, studenti i svi žitelji Istarske županije – korisnici knjižnične građe i usluga Sveučilišne knjižnice 

Primjedbe, komentari, prijedlozi  



A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli  

 

Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli odnosi se na sufinanciranje djelovanja Sveučilišne 

knjižnice u Puli. Za 2017.g. i u projekcijama za 2018. i 2019.g. za redovnu djelatnost Sveučilišne knjižnice 

izdvaja se 0 kn iz Proračuna Istarske županije. U 2016.g. bilo je izdvojeno 500.000 kuna. 

 

Osim studenata i akademske zajednice, usluge Sveučilišne knjižnice koriste učenici osnovnih i srednjih škola 

te je na raspolaganju svim žiteljima Istarske županije i širem krugu korisnika različitih profila i interesa.  

Knjižnica obavlja sveučilišnu, znanstveno- istraživačku i  općeznanstvenu, kao i širu kulturološku funkciju te 

čuvanje pisane baštine, regionalnog  i nacionalnog značenja.  

Knjižnični fond obuhvaća preko 340.000 svezaka knjiga, 8.139 naslova periodike, od čega 1.843 naslova 

novina i 6.296 naslova časopisa, 40 svezaka i 26 kutija rukopisa znanstvenika iz Istre, 813 magistarskih i 

doktorskih radova (od 2003. nadalje), 276 DVD-a, 5.384 CD i CD-ROM-ova i drugu knjižničnu građu. 

Veličina i bogatstvo knjižnog fonda je ističu kao najveću regionalnu knjižnicu te je stoga od posebnog interesa  

za cjelokupnu Istarsku županiju.  

Knjižnica izrađuje CIP-zapise za izdavače iz Istarske županije, kao i klasifikaciju bibliografskih jedinica  

časopisa, kako za Sveučilište tako i za vanjske korisnike. Priređuje različite kulturne programe (izložbe, 

predavanja, predstavljanja knjiga), redovno se uključuje u manifestacije  RH:  Noć muzeja, Festival znanosti, 

Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige, kao i Sa(n)jam knjige u Istri kao partner.  

Također, Knjižnica organizira stručnu praksu učenika pulskih srednjih škola i koordinira  rad volonterske 

skupine Sanjači knjiga.   

Sveučilišna knjižnica obavlja i matičnu djelatnost za visokoškolske i specijalne knjižnice naše regije (njih 23), 

a sredstva za obavljanje ove djelatnosti još uvijek nisu osigurana proračunom.  

Izdvojene su samo  neke od brojnih aktivnosti kojima djelovanje Sveučilišne knjižnice prevazilazi okvire dijela 

znanstveno-nastavne infrastrukture Sveučilišta, već potvrđuje svoju ulogu i značenje kao najveće regionalne 

knjižnice šireg kulturološkog značenja i čuvarice regionalne i nacionalne baštine. 

S obzirom na raznolik i širok obuhvat rada Sveučilišne knjižnice, Knjižnica je imala dugogodišnju praksu 

trojnog financiranja sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, županijskog i gradskog 

proračuna. Danas nadležno ministarstvo (MZOS) osigurava samo financiranje troškova rada i materijalnih 

prava njenih 24 djelatnika te ostaju financijski nepokrivene sve ostale potrebe redovne djelatnosti Sveučilišne 

knjižnice, odnosno materijalni i drugi troškovi tekućeg poslovanja, kao i kapitalna djelatnost nabavke potrebne 

opreme. Također, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja progresivno rastu, s obzirom na rad u 

neobnovljenim prostorima i na više lokacija. Središnja knjižnica raspolaže s 3465 m2 na 7 lokacija (1850 m2 u 

glavnoj zgradi).  

Svake godine se dio aktivnosti u Knjižnici obavlja unutar programske aktivnosti, sredstvima različitih vanjskih 

financijera, uključujući proračune JLP(R)S, no takva su sredstva namjenski vezana uz konkretne programske 

aktivnosti, te se ne mogu koristiti za financiranje knjižnične redovne djelatnosti. 

 

S obzirom na široki opseg aktivnosti Sveučilišne knjižnice i rastuće rashode djelovanja, stabilno financiranje 

njenog rada iziskuje do gotovo milijun kuna godišnje te se s obzirom na nemogućnost osiguranja dostatnih 

izvora financiranja, kontinuirano pogoršavaju uvjeti poslovanja. Proteklih godina Sveučilište je stoga 

predlagalo da se u županijskom proračunu osiguraju sredstva barem do razine iz 2013.g. u iznosu 750.000 kn 

te isti prijedlog ponavljamo i za visinu ove proračunske stavke u proračunu Istarske županije za 2017.godinu. 

Smanjenje planiranog iznosa od 500.000,00 kn za sufinanciranje Sveučilišne knjižnice na aktivnosti A250201 

Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli i svođenje na 0kn na ovoj stavci, tj. obustava financiranja 

dovodi u pitanje održivost daljnjeg djelovanja Sveučilišne knjižnice već u predstojećoj godini i izvršavanja 

njenih funkcija kako za potrebe Sveučilišta, tako i svih žitelja Istarske županije koji koriste knjižnične usluge. 

Stoga molimo ponovno razmatranje ovog ozbiljnog problema i nastavak sufinanciranja redovne djelatnosti 

Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, planiranjem navedenih sredstava na aktivnosti A250201 

u konačnom proračunu Istarske županije za 2017.g. te projekcijama za 2018. i 2019.g. 

 

 Datum dostave: 

 16.11.2016. 

Razlozi prihvaćanja / neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe 
nacrta 

Zahtjev Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli uvršten je u proceduru donošenja proračuna kroz amandman vijećnika 

doc.dr.sc. Ticijan Peruško, te će se o njemu odlučivati na sjednici Skupštine Istarske županije.  

 

 

 

 



 

Prijedlog br.2 
 

 
  Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja? 

Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na Nacrt Proračuna Istarske županije za 2017. godinu i 

projekcije za 2018. i 2019. godinu, dostavilo je Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv.Kiril i 

Metodij“ Pula Gajeva 3, 52 100 Pula (Karlo Rojc) predsjednik, Todor Brdarski dipl ing,  potpredsjednica 

Milena Zlateska dipl oecc. i Simeon Janev, dipl ing. 

 
Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljaju 

Članovi Društva i vjernici MPCO „Sv. Joakim Osogovski“ Pula – Makedonska nacionalna manjina Istarske 

županije 

Primjedbe, komentari, prijedlozi  

Temelji  Makedonske pravoslavne crkve u Zagrebu postavljeni su 26.10.2014.g. Za sada,još uvijek nije 

postavljena prva ploča objekta, Izgradnja CRKVE, građevinski radovi su stali, zbog nedostatka financijskih 

sredstava. Ovim putem molimo da dodijelite DONACIJU   našem Društva koje je registrirano 03.11.2010.g. u 

Puli. Donacija može biti uplaćena u više obroka na ime Društva, ista će biti preusmjerena na žiro račun Crkve sa 

napomenom da je Donacija namijenjena izgradnji crkve. 

Datum dostave: 

27.11.2016. 

Razlozi prihvaćanja / neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe 
nacrta 

Prijedlogom Proračuna Istarske županije za 2017. godinu osigurana su sredstva u razdjelu R 010 - Upravni 

odjel za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine, na aktivnosti A200201 – Tekuće donacije 

udrugama i društvima. Postupak dodjele donacija je propisan Zakonom o udrugama (NN 74/14), Uredbom o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju programa i projekata za opće dobro koje provode 

udruge na području Istarske županije (Službene novine Istarske županije 16/2015). Upućuje se podnositelja 

zahtjeva da se javi na javni natječaj za dodjelu donacija koji će biti objavljen nakon donošenja Proračuna 

Istarske županije za 2017. godinu a prema Godišnjem planu javnih natječaja/poziva i drugih programa 

financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije 

iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu.  

 


