Temeljem članka 60. Statuta Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule br. 09/06–pročišćeni
tekst i 14/07), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(«Narodne novine» br.87/08), i točke IV. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2009. godini (“Narodne novine” br. 08/09), Gradsko poglavarstvo Grada Pule na
sjednici održanoj dana 09. travnja 2009. godine, donosi

Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
Grada Pule u 2009. godini

Članak 1.
U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva Grada Pule u 2009. godini Klasa: 602-02/09-01/8;Urbroj:2168/01-05-01-0291-09-2
od 29. siječnja 2009. godine, poslije točke XIII dodaje se nova točka XIV koja glasi:
„SUFINANCIRANJE RADA GLAZBENE ŠKOLE IVANA MATETIĆA RONJGOVA U
PULI
Glazbenoj školi osiguravaju se sredstva za pokrivanje rashoda prema kriteriju opsega
djelatnosti, sukladno točki III ove Odluke.“
Članak 2.
Dosadašnja točka XIV Odluke postaje točka XV.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

Klasa: 602-02/09-01/8
Urbroj:2168/01-01-03-00-0291-09-5
Pula, 09. travnja 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Pravna osnova za donošenje Odluke je sadržan u članku 60. Statuta Grada Pule (“Službene
novine” Grada Pule br. 09/06 – pročišćeni tekst i 14/07), 143. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» br.87/08), i Odluci o kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2009. godini (“Narodne novine” br. 08/09).
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE
Donošenje izmjena i dopuna Odluke nužno je zbog mogućnosti sufinanciranja rada Glazbene
škole Ivana Matetića Ronjgova u Puli. Obzirom da Škola nije proračunski korisnik Grada
Pule, već joj je osnivač Istarska županija, nije bila uvrštena u Odluku donesenu 29. Siječnja
2009. Godine.
Prema uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sredstva za materijalne troškove
škole bilancirana su u okviru osiguranih sredstava za Grad Pulu te ih je potrebno financirati
do 31.12.2009. godine. Nakon toga Škola će se u cijelosti financirati iz bilančnih prava
Istarske županije.
III PRIJEDLOG TEKSTA AKTA
U prilogu je dostavljen prijedlog teksta Odluke.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu ove Odluke u Proračunu Grada Pule za 2009. osigurana su potrebna
sredstva.
PROČELNIK
mr.sc. Nevio Prenc, v.r.

