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PREDMET: Prijedlog Zaklju čka o prihva ćanju ANEKSA Ugovoru o sufinanciranju          

rada Centra za općekorisne funkcije šuma 
                    "Josip Resel" u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta  
         - javnog instituta za znanstvenoistraživački rad u 

                     šumarstvu Hrvatske tijekom 2015. godine 
 
 
 
Poštovani,  
 
 
U prilogu dopisa dostavljamo Vam navedeni Predmet s molbom da istog uvrstite u 
dnevni red naredne sjednice Kolegija Župana radi rasprave i prihvaćanja istog.  
 
  
S poštovanjem,  
 

 
 
 

        Pročelnik Upravnog odjela 
 

                                                                                             Milan Antolović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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), članaka 65. i 
85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13) te I. 
Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2015. godinu razmatrajući 
Zahtjev-Prijavu Hrvatskog šumarskog instituta za dodjelu državne potpore Istarske 
županije od 19.06.2015. godine, Župan Istarske županije dana 23. lipnja 2015. godine 
donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihva ćanju ANEKSA Ugovora o sufinanciranju rada Centra za  općekorisne 
funkcije šuma „Josip Resel“ u sastavu Hrvatskog šum arskog instituta – javnog 

instituta za znanstvenoistraživa čki rad u šumarstvu Hrvatske  
tijekom 2015. godine  

 
 
1. Prihvaća se godišnje izvješće o radu Centra za op ćekorisne funkcije šuma 

„Josip Resel“  u Pazinu za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.  
 
2. Hrvatskom šumarskom institutu Jastrebarsko, MB: 3115879, OIB: 13579392023, 

odobrava se namjenska isplata sredstava u iznosu od 220.000,00 kuna na IBAN: 
HR7923600001101252461, Zagrebačka banka - Jastrebarsko, na način da se 50% 
sredstava isplati u roku 15 (petnaest) dana od potpisa Ugovora a 50% sredstava do 
30.09.2015. godine.  

 
3. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije da sredstva iz točke 2. ovog 

Zaključka isplati na teret Razdjela 7. Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, 
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, sa pozicije 150518, skupina 38, podskupina 381, 
Odjeljak 3811 "Osnivanje Šumarskog istraživačkog centra Pazin". 

 
4. Zadužuje se Ravnatelj Hrvatskog Šumarskog Instituta Jastrebarsko za namjenski 

utrošak sredstava iz točke 3. ovog Zaključka, te da o utrošku istih dostavi Izvješće 
Županu Istarske županije.  

 
KLASA: 402-07/15-01/25 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 
Pula, 23. lipnja 2015. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

Župan  
                                  mr.sc. Valter Fle go 
 
Dostaviti:  
1. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb 
2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb  
3. Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb  
4. Hrvatske šume, d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Buzet  
5. Grad Pazin, 
6. UO za proračun i financije IŽ, 
7. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo  

i vodoprivredu IŽ, 
8. Pismohrana, ovdje 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

I. PRAVNI TEMELJ  
 
Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka  je odredba članka 65. točka 23. 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13), 
kojom je propisano da Župan usmjerava djelovanje, te nadzire rad upravnih 
tijela i službi Županije u obavljanju poslova u samoupravnom djelokrugu, 
odnosno poslova državne uprave ako su preneseni na Županiju. Člankom 85. 
Statuta propisane su vrste akata koje u svom radu donosi Župan kao izvršno 
tijelo Županije 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE 

ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
Na temelju Sporazuma o suradnji i zajedničkom nastupu pri osnivanju Centra za 
općekorisne funkcije šuma "Josip Resel" u sastavu Hrvatskog Šumarskog Instituta 
Jastrebarsko - javnog Instituta za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske, od 
29. listopada 2007. godine, kojeg su potpisali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Istarska 
županija, Grad Pazin, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 
Uprava šuma Podružnica Buzet i Šumarski Institut Jastrebarsko, Grad Pazin je 
osigurao prostor za početak rada Centra (bivša vojarna) kojeg se obvezuju urediti o 
svom trošku Hrvatske šume i Šumarski Institut Jastrebarsko, a Istarska županija 
osigurava dio sredstava za početak rada Centra. Centar je počeo s radom 01. rujna 
2008. godine u Pazinu gdje je uređen prostor i nabavljena oprema te uredski namještaj 
čime su stvorene pretpostavke za zapošljavanje planiranih djelatnika. Zadaća Centra je 
znanstvenoistraživački rad, izrada gospodarskih studija, projekata i programa s 
područja šumarstva, edukacija šumo-vlasnika i šumo-posjednika te osposobljavanje 
istih za korištenje predpristupnih fondova EU. Sada zapošljava četiri djelatnika sa 
visokom stručnom spremom. Navedenim "Sporazumom" preuzeta je obveza Istarske 
županije da sufinancira rad "Centra" za općekorisne funkcije "Josip Resel" za što je od 
Hrvatskog šumarskog instituta iz Jastrebarskog dostavljen Aneks Ugovoru o 
sufinanciranju rada Centra za 2015. godinu.  
Slijedom navedenog, a u cilju davanja podrške radu i daljnjem razvoju "Centra" 
predlaže se Županu prihvaćanje predmetnog Zaključka.   
        
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
 
Osigurana su I. Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2015. godinu, u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu, na poziciji 150518, skupina 38, podskupina 381, 
Odjeljak 3811 "Osnivanje Šumarskog istraživačkog centra Pazin", u iznosu od 
220.000,00 kuna.  
 
 
TEKST NACRTA AKTA 
Prijedlog Zaključka s obrazloženjem, Izvješće i Aneks Ugovoru, sastavni su dio ovog 
Akta.  
 

      Pročelnik Upravnog odjela   



        Milan Antolović 
 
 
 
 
Polazeći od odredbi SPORAZUMA o suradnji i zajedničkom nastupu pri osnivanju 
Centra za op ćekorisne funkcije šuma „Josip Ressel“ u sastavu ŠUMARSKOG 
INSTITUTA, JASTREBARSKO - javnog instituta za znanstvenoistraživački rad u 
šumarstvu Hrvatske zaključenog 29. listopada 2007.godine 
 
Istarska županija, Pula, Flanatička 29, OIB: 01443537777, koju zastupa župan mr.sc. 
Valter Flego 
 
i 
 
HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT , Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko, OIB: 
13579392023,  IBAN: HR7923600001101252461,(pravni slijednik Šumarskog instituta, 
Jastrebarsko) kojeg zastupa ravnateljica dr.sc. Dijana Vuletić  
 
sklopili su dana _______________2015.godine 
 

ANEKS UGOVORU 
o sufinanciranju rada 

Centra za op ćekorisne funkcije šuma „Josip Ressel“ 
u sastavu HRVATSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA – 

javnog instituta za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske 
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.g. 

 
Članak 1. 

 
 Ugovorne strane suglasne su da sufinanciraju Program i projekte u 
znanstvenom polju šumarstva  (u daljnjem tekstu: Program) Centra za općekorisne 
funkcije šuma „Josip Ressel“ u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta (u daljnjem 
tekstu: Centar) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Program i 
financijski plan Centra za 2015. godinu nalazi se u prilogu ovog Ugovora i sastavni je 
dio istog. Ukupno planirani rashodi u Financijskom planu Centra za izvršenje Programa 
rada u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine u iznosu od 220.000,00 
kuna (slovima: dvjestodvadesettisuća kuna) sufinanciraju se od strane Istarske 
županije u cijelosti. 

Članak 2. 
 
Ugovorne strane suglasne su da će sredstva iz  točke 1. ovog Ugovora doznačiti 
Hrvatskom šumarskom institutu u dva dijela i to prvi dio 50% od ukupnog iznosa u roku 
15 (petnaest) dana od potpisa ovog Ugovora, a drugi dio do 30. rujna 2015. godine, na 
temelju dostavljenog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa i financijskog plana. 
 

Članak 3. 
 
Centar je obavezan dostaviti godišnji izvještaj o izvršenju programa i financijskog plana 
za 2015. godinu svim ugovornim stranama do 31. siječnja 2016. godine. 
 

Članak 4. 
 
Izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se po istom postupku kao i sklapanje Ugovora. 
 



 
 
 
 

Članak 5. 
 
 Sporove koji bi mogli nastati u vezi provedbe ovog Ugovora ugovorne strane će 
rješavati sporazumno, a ukoliko to ne uspiju, sporove će rješavati nadležni sud za 
Hrvatski šumarski institut. 
 

Članak 6. 
 
 Ovaj Ugovor sklopljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih po 2 (dva) 
primjerka pripada svakoj ugovornoj strani. 
 
 
 
 
Istarska  županija:   
Ž u p a n: 
 
Mr.sc. Valter Flego 
Klasa: 402-01/15-01/59 
Ur.broj:2163/1-03/15-01-05    
  

HRVATSKI ŠUMARSKI     
INSTITUT 
Ravnateljica: 
 
Dr. sc. Dijana Vuletić 
KLASA: 640-02/15-01/1 
URBROJ: 238/12-20-01-15-2 

 


