
 
 
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
        
            ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
 Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, 
 lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu 
 Tel: 052/ 452-473, Fax: 052/452-474 
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URBROJ:2163/1-03/1-2 
Poreč, 06. rujna 2007.                     
 
 
                                                                                              ISTARSKA  ŽUPANIJA 
                                                                             ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
                                                           
 
  
Predmet:  Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava za provedbu Programa 
                 uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih puteva 
                 na otocima i u priobalju u 2006. godini i imenovanje Povjerenstva 
                 za provedbu Programa  
 
 
 
U privitku dopisa dostavljamo Vam navedeni Predmet s molbom da istog uvrstite 
u dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije radi rasprave i 
usvajanja. 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Pročelnik Upravnog odjela 
                                                                                                              

                    Milan Antolović 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst), Poglavarstvo Istarske  županije 
razmatrajući Program uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na 
otocima i priobalju u 2006. godini, na sjednici održanoj u Puli 
________________2007. godine donijelo je sljedeći 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Podržava se i prihvaćan model sufinanciranja Programa uređenja postojećih 
zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju u 2006. godini u  kojeg 
su temeljem Ugovora potpisanog između M.P.Š. i V.G. i Istarske županije Klasa: 
321-01/06-01/272, Urbroj: 525-3-06-1 od 17. listopada 2006. godine uvrštene 
Općina Lupoglav, Sv. Lovreč, Tinjan i Grad Novigrad.  

 
2. Temeljem članka 2.i  3. Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka Jedinicama lokalne 

samouprave iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se sredstva za realizaciju 
"Programa" u iznosu kako slijedi: 

 
- Općini Lupoglav  75.000,00 kn  
- Općini Sv. Lovreč  40.000,00 kn 
- Općini Tinjan  75.000,00 kn 
- Gradu Novigrad  60.000,00 kn 
 

3. Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije Jedinicama lokalne 
samouprave iz točke 2. ovog Zaključka doznačiti sredstva u iznosu od 250.000,00 
kuna koja su osigurana u Proračunu Istarske županije za 2007. godinu uplatom 
M.P.Š. i V.G. u R-7 Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodoprivredu, Pozicija 287, skupina 36, Podskupina 363, Odjeljak 3631 "Tekuće 
potpore općinama za opožarena područja"  temeljem Ugovora koji je sastavni dio 
ovog Zaključka a potpisati će ga predstavnici JLS-a i Istarske županije.  
 
4.  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa iz točke 1. 
ovog Zaključka.  
 
5.  Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu Programa iz točke 4. ovog Zaključka da 
nadzire provedbu "Programa" i namjenski utrošak sredstava iz točke 2. ovog 
Zaključka te da M.P.Š. i V.G. dostavlja redovita Izvješća.    
 
KLASA: 
Ur.broj: 
Pula, 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO  
 
Predsjednik Poglavarstva Istarske županije 

Ivan Jakovčić  
 

 



 
Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst) i članka 7. Ugovora o sufinanciranju 
Programa uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i 
priobalju u 2006. godini, Klasa: 321-01/06-01/272, Urbroj: 525-3-06-1, od 17. 
listopada 2006. godine, Poglavarstvo Istarske  županije na sjednici održanoj 
___________  2007. godine donosi sljedeće: 
 
 
 

R J E Š E N J E  
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa  

 
1. Imenuje se povjerenstvo za provedbu Programa uređenja postojećih zapuštenih 

šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju u 2006. godini, u sljedećem 
sastavu:  

 
- Milan Antolović, predsjednik Povjerenstva 
 (predstavnik Istarske županije) 
 
- Černeha Boris, član 
  (predstavnik Hrvatskih šuma d.o.o.) 
 
- Miran Gortan, član 
  (predstavnik Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu) 

 
2. Zadatak Povjerenstva iz točke 1. ovog Rješenja je koordinacija aktivnosti s 

predstavnicima općina i gradova u I.Ž. te s drugim institucijama uključenim u 
realizaciju "Programa", a sve u cilju nadzora namjenskog korištenja sredstava te 
kvalitete i kvantitete izvršenih radova.  

 
3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pula, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
 
         Predsjednik  
         Ivan Jakovčić 
 
Dostavljeno: 
1.  Svim imenovanima, 
2.  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
     i vodnog gospodarstva, Zagreb. 



 
 
 

Obrazloženje 
 
 
        I.  PRAVNI TEMELJ  

 
Osnova za donošenje ovog Akta sadržana je u  članku 59. i 77. Statuta Istarske 
županije, ("Službene novine Istarske županije",  broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst) te u 
odredbama članka 2., 3. i 7. Ugovora o sufinanciranju Programa uređenja postojećih 
zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i u priobalju u 2006. godini Klasa: 
321-01/06-01/272, Urbroj: 525-3-06-1 od 17. listopada 2006. godine. 

 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE ĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE 
KOJE NASTAJU DONOŠENJEM AKTA. 

          
U cilju sprječavanja i širenja požara na šumskim i poljoprivrednim površina M.P.Š. i 
V.G. je u suradnji s Hrvatskim šumama i priobalnim županijama izradilo Program 
uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju u 
2006. godini te se za tu namjenu u Proračunu RH osigurana namjenska sredstva. 
Sukladno izrađenim programima, a temeljem Ugovora, sredstva su doznačena 
priobalnim županijama.  
M.P.Š. i V.G. je s Istarskom županijom potpisalo Ugovor o sufinanciranju Programa 
uređenja postojećih zapuštenih šumskih i  poljskih putova na otocima i u priobalju u 
2006. godini,  Klasa: 321-01/06-01/272, Urbroj: 525-3-06-1, od 17. listopada 2006.  
godine u iznosu od 250.000,00 kuna doznačen u Proračun Istarske županije za 
2007. godinu. Obveza Istarske županije je općinama i gradovima koje su se uključile 
u realizaciju predmetnog "Programa", namjenski doznačiti sredstva za sanaciju i za 
izgradnju protupožarnih putova na način da za svaku kunu dobivenu od M.P.Š. i V.G. 
JLS mora sama ili u suradnji s Istarskom županijom osigurati dodatnu kunu. To znači 
da se na sredstva Ministarstva u iznosu od 250.000,00 kuna trebaju vezati sredstva 
Općina i Gradova u dodatnom iznosu od 250.000,00 kuna čime se stvara ukupni 
fond od 500.000,00 kuna za realizaciju Programa. Sredstva će se Općinama i 
Gradovima zainteresiranim za realizaciju Programa (Lupoglav, Sv. Lovreč, Tinjan i 
Novigrad) doznačiti temeljem Ugovora kojim će se realizirati način trošenja sredstava 
i ostale pojedinosti za realizaciju "Programa" za svaku JLS pojedinačno. Kako bi se 
predmetna sredstva uspjela namjenski potrošiti do ugovorenog roka predlaže se 
Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje predloženog Zaključka.  
U cilju namjenskog trošenja sredstava temeljem članka 7. predmetnog Ugovora 
Istarska županija dužna je imenovati Povjerenstvo koje će koordinirati realizaciju 
Programa na području Istarske županije.  
Samu realizaciju Programa Povjerenstvo treba koordinirati s općinama i gradovima 
uključenim u Program te će zato osigurati potrebna sredstva i ista u omjeru 1:1 sa 
sredstvima M.P.Š. i V.G. namjenski utrošiti. Slijedom navedenog predlaže se 
Poglavarstvu I.Ž. donošenje Rješenja kako bi se do 31.12. 2007. Program mogao 
realizirati.  
 
 
 



 
 
  
        III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE  

 
    Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2007. 

godinu u R-7, Pozicija 287, "Tekuće potpore općinama za opožarena područja" 
doznakom iz M.P.Š. i V.G.  
 
        IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
        

           Predmetni Zaključak, Rješenje i Ugovor sastavni su dio ovog Akta.  
        
 

                                                                                   Pročelnik Upravnog odjela 
 
                      Milan Antolović 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Na temelju točke 3. Zaključka Poglavarstva Istarske županije Klasa: _______ Urbroj: 
______________ od ____________2007. godine  
Istarska županija,  Dršćevka br. 3, Pazin, koju zastupa Župan Ivan Jakovčić (u 
daljnjem tekstu: Županija) 
i 
Općina/Grad ________________  koju zastupa načelnik/gradonačelnik 
_______________________ (u daljnjem tekstu: općina/grad) sklopili su 
 

U G O V O R 
 

o sufinanciranju Programa ure đenja postoje ćih zapuštenih 
šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju 20 06. godini 

 
Članak 1. 

 
Predmet ovog Ugovora je sufinanciranje Programa uređenja postojećih zapuštenih 
šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju u 2006. godini u 
općini/gradu_______  a temelji se na Ugovoru o sufinanciranju Programa uređenja 
postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju u 2006. godini, 
Klasa: 321-01/06-01/272, Urbroj: 525-3-06-1, od 17. listopada 2006.  godine kojeg su 
potpisali M.P.Š. i V.G. i Istarska županija, te su sastavni dio ovog Ugovora.   
 

Članak 2.  
 

Općina/Grad _________ obvezuje se u svom Proračunu za 2007. godinu osigurati 
namjenska sredstva za realizaciju Programa iz članka 1. ovog Ugovora u iznosu od 
____________ kuna a Istarska županija će iz Proračuna za 2007. godinu temeljem 
Ugovora iz članka 1. ovog Ugovora doznačiti sredstva na žiro-račun 
Općine/Grad_______ broj: _____________namjenski za realizaciju Programa iz 
članka 1. ovog Ugovora u iznosu od _______________ kuna.  
 

Članak 3.  
 

Općina/Grad ____________obvezuje se sredstva iz članka 2. ovog Ugovora u 
ukupnom iznosu od _____________ kuna utrošiti za realizaciju "Programa" 
najkasnije do 31.12. 2007.godine.  
 

Članak 4.  
 

U slučaju da Povjerenstvo za provedbu Programa imenovano od strane Poglavarstva 
Istarske županije, ili neko drugo nadležno tijelo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva 
i vodnog gospodarstva, odnosno Istarske županije, ustanovi nepravilnosti u provedbi 
Programa iz članka 1. ovog Ugovora, ili nepoštivanje preuzetih obveza i rokova iz 



ovog Ugovora, Općina/Grad _________ obvezna je sredstva u iznosu od 
_______kuna vratiti u Proračun Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog 
gospodarstva. 
Za neblagovremeno vračanje sredstava prema M.P.Š. i V.G. Općina/Grad_______ 
se obvezuje platiti zakonski utvrđenu zateznu kamatu.  
 

Članak 5. 
 

Općina/Grad______ je dužna Istarskoj županiji dostaviti cjelovito Izvješće o realizaciji 
Programa i utrošku sredstava.  
 

Članak 6.  
 

Mogući sporovi proizašli iz ovog Ugovora rješavat će se sporazumno, a u slučaju da 
se ne postigne dogovor utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u _______. 
 

Članak 7. 
 
Ovaj Ugovor sastavljen je u šest (6) jednakih primjeraka od kojih svaka ugovorna 
strana zadržava po tri (3) primjerka.  
 
 
 
 

Klasa:       Klasa:     
Ur.broj:      Urbroj:  

           Mjesto/datum,                Pazin,           
 
 
     Općina/Grad____                  Istarska županija  
      
Načelnik/Gradonačelnik                            Župan 
     _________________                                           Ivan Jakovčić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 


