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PREDMET: Prijedlog Zaključka o donaciji i sufinanciranju troškova očuvanja 
                    lokvi na  području Općine Tinjan – lokva Pajićka 
 
 
 
Poštovani,  
 
U prilogu dopisa dostavljamo Vam navedeni Predmet s molbom da istog uvrstite u 
dnevni red Kolegija radi usvajanja i potpisa.  
 
  
S poštovanjem,  
 

 
 
 

       Pročelnik Upravnog odjela 
 

                                                                                             Milan Antolović 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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 III. Izmjena i dopuna 
Proračuna Istarske županije za 2015. godinu, razmatrajući Zahtjev-Prijavu za dodjelu 
državne potpore Istarske županije za 2015. godinu Općine Tinjan od 26.11.2015. godine, 
Župan Istarske županije dana 07. prosinca 2015. godine donio je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o donaciji i sufinanciranju troškova o čuvanja 

lokvi na  podru čju Općine Tinjan – lokva Paji ćka 
 
 

1. Podržavaju se aktivnosti koje Općina Tinjan poduzima u cilju zaštite okoliša i revitalizaciju 
prirodnih bogatstava kroz očuvanje staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta održavanjem 
područja oko 7 lokvi na području Općine.  

 
2. Za realizaciju aktivnosti iz točke 1. ovog Zaključka Općini Tinjan, Tinjan 2, Tinjan, OIB: 

44827511522, odobrava se namjenska isplata sredstava u iznosu od 15.000,00 kuna na 
IBAN: HR4023600001845300005.  

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

isplati na teret R-7, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodoprivredu, Pozicija 150545, Skupina 38, Podskupina 381, Odjeljak 3811 „ Tekuće 
donacije za vodifikaciju i korištenje vodnog dobra“. 

 
4. Prihvaća se tekst Ugovora o namjenskom utrošku sredstava te isti čini sastavni dio ovog 

Zaključka. 
Ovlašćuje se Župan Istarske županije za potpis Ugovora. 

 
5. Zadužuje se načelnik Općine Tinjan za namjenski utrošak sredstava donacije i dostavu 

Izvješća Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu 
Istarske županije do kraja tekuće godine .   

 
 
KLASA: 402-07/15-01/106 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 
Pula, 07. prosinca 2015. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

       
          ŽUPAN  

mr.sc. Valter Flego 
 
Dostaviti:  
1. Općina Tinjan, Tinjan 2, 
2. UO za proračun i financije IŽ, 
3. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo,  

ribarstvo i vodoprivredu IŽ, 
4. 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 
 

Općina Tinjan u suradnji sa Lovačkom udrugom „Golub“ i Dobrovoljnim vatrogasnim 
društvom Tinjan započela je još 2007. godine čišćenje i održavanje područja oko 7 
lokvi. Projekt ima veliku važnost za Općinu Tinjan iz razloga što se kroz tradiciju i 
kroz turističku promociju valoriziraju lokve – nekad jedini izvor pitke vode na 
tinjanštini.  Promovira se zaštita okoliša i revitalizacija prirodnih bogatstava kroz 
očuvanje staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta održavanjem područja. 
Ovim projektom pripremit će se područje oko lokve „Pajićka“ na području Muntriljštine 
koja je bila u uporabi do 1985.godine, a sastavni je dio biciklističkih staza koje 
povezuju lokve na području Općine Tinjan, također svake se godine na toj lokaciji 
obilježava i Svjetski dan voda. 
Dodjelom financijske potpore u predloženom iznosu od  15.000,00 kn omogućuju se 
Općini Tinjan preduvjeti za revitalizaciju prirodnih bogatstava kroz očuvanje staništa 
brojnih biljnih i životinjskih vrsta te produžavanje turističke sezone. 
Slijedom navedenog predlaže se Županu Istarske županije prihvaćanje predmetnog 
Zaključka.  
        
III.   FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
 
Financijska sredstva za provedbu ovog Akta osigurana su u III. Izmjenama i 
dopunama Proračuna Istarske županije za 2015. godinu u Razdjelu 7, Upravnog 
odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske 
županije, Pozicija 150545, Skupina 38, Podskupina 381, Odjeljak 3811 „ Tekuće 
donacije za vodifikaciju i korištenje vodnog dobra“. 
 
IV.  TEKST NACRTA AKTA 
Prijedlog Zaključka s obrazloženjem i Ugovorima sastavni su dio ovog Akta.  
 

 
      Pročelnik Upravnog odjela 

   
        Milan Antolović 
 
 



 
Istarska  županija,  Flanatička 29, Pula, OIB: 90017522601, zastupana po Županu 
mr.sc. Valteru Flegu  
 
i 
 
Općina Tinjan, Tinjan 2, Tinjan, OIB: 44827511522, zastupana po načelniku Goranu 
Hrvatinu sklopili su sljedeći  

U G O V O R 
o donaciji i sufinanciranju očuvanja 

lokvi na  području Općine Tinjan – lokva Pajićka 
 

Članak 1. 
 Istarska županija će donirati sredstva za sufinanciranje troškova očuvanja 
lokvi na  području Općine Tinjan – lokva Pajićka, u iznosu od 15.000,00 kuna, iz R-7, 
Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, sa 
Pozicija 150545, Skupina 38, Podskupina 381, Odjeljak 3811 „ Tekuće donacije za 
vodifikaciju i korištenje vodnog dobra“. 
  Članak 2. 
 Sredstva iz članka 1. ovog Ugovora Istarska županija dostaviti će na IBAN: 
HR4023600001845300005, Općine Tinjan, Tinjan 2, Tinjan. 
  

Članak 3. 
 Općina Tinjan, Tinjan 2, Tinjan  dužna je iznos sredstava iz članka 1. ovog 

Ugovora namjenski utrošiti za sufinanciranje troškova očuvanja lokvi na  području 
Općine Tinjan – lokva Pajićka te Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, 
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije dostaviti Izvješće do kraja tekuće 
godine. 

Članak 4. 
 U slučaju eventualnih sporova proisteklih iz ovog Ugovora ili u vezi s njime, 
obje strane nastojat će riješiti sporazumno, u protivnom utvrđuje se nadležnost 
Općinskog suda u Pazinu. 

Članak 5. 
 Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjerka od kojih po tri (3) 
pripadaju ugovornim stranama. 

Članak 6. 
 Stranke primaju prava i obveze iz ovog Ugovora te ga u znak prihvata 
vlastoručno potpisuju. 
 
Istarska županija      Općina Tinjan   
Župan        Načelnik 
mr. sc . Valter Flego                        Goran Hrvatin 
 
Klasa: 402-01/14-01/113               Klasa:   
Urbroj: 2163/1-03/1-15-04     Urbroj: 
Pula,         Tinjan,     
   


