Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske
županije» br. 09/06-drugi pročišćeni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na
sjednici od______________donosi

ZAKLJUČAK
1. Članovi radne grupe i radnih timova za izradu prijedloga kulturne strategije
Istarske županije imaju pravo na novčanu naknadu za prisustvovanje i rad na
sjednicama tih tijela u iznosu od 300,00 kuna /slovima:tristokuna/ neto po
sjednici, a predsjednici tih tijela 400,00 kuna /slovima: četristokuna/ neto po
sjednici.
2. Članovi i predsjednici tijela iz točke 1. ovoga Zaključka imaju pravo i na
naknadu troškova prijevoza radi dolaska u mjesto održavanja sjednica istih.
Troškovi prijevoza naknañuju se u visini od 2,oo kune po prijeñenom kilometru
ukoliko se koristi vlastiti automobil odnosno u visini stvarnih izdataka, prema cijeni
vozne karte /uz njeno predočenje/, ukoliko se koristi mjesni ili meñumjesni
javni prijevoz.
3. Predsjednici tijela iz točke 1. ovoga Zaključka vodit će evidenciju prisustvovanja
članova sjednicama tijela te će ovjerenu evidenciju dostaviti Upravnom odjelu za
obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije najkasnije u roku od 3 dana od dana
održavanja sjednice.
Upravni odjel za prosvjetu i kulturu prosljeñuje primljenu evidenciju sa nalogom za
isplatu Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana
imenovanja tijela iz točke 1. ovoga Zaključka.
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STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE
PAZIN

Predmet: Prijedlog Zaključka o utvrñivanju visine naknade za radnu grupu i radne
timove za izradu prijedloga kulturne strategije Istarske županije - dostava

U privitku vam dostavljamo prijedlog naprijed navedenog Zaključka te vas molimo da
isti uvrstite u dnevni red naredne sjednica Poglavarstva Istarske županije.

PROČELNIK
Mladen Dušman

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Ovaj se akt donosi na osnovi članka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene
novine Istarske županije» br. 09/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06).
Člankom 59. Statuta IŽ propisane su ingerencije Poglavarstva kao izvršnog tijela
Istarske županije, a člankom 77. Statuta Istarske županije propisane su vrste akata
koje Poglavarstvo donosi.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM
Dana 13.svibnja 2008.g. Poglavarstvo Istarske županije je donijelo Odluku o osnivanju
glavnog tima i radne grupe te radnih timova za izradu prijedloga kulturne strategije
Istarske županije. Ista je Odluka dopunjena dana 15.srpnja 2008.g.
Navedenom Odlukom osnovana su i imenovana radna tijela sa ciljem izrade
programskih dokumenata u oblasti kulturnog razvoja Istarske županije.
Navedena radna tijela izraditi će i utvrditi prijedlog kulturne strategije Istarske županije
te ga proslijediti Poglavarstvu IŽ u daljnju proceduru.
Ovim zaključkom utvrñuje se pravo na novčanu naknadu za prisustvovanje i rad na
sjednicama naprijed pomenutih radnih tijela.
Predloženu visinu naknade utvrdili smo temeljem podataka o visini naknada koju
ostvaruju članovi Odbora Skupštine Istarske županije.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE OVOG
ZAKLJUČKA
Osigurana u Proračunu Istarske županije za 2008.g.

IV. ROK IZVRŠENJA AKTA
Odmah.

PROČELNIK
Mladen Dušman

