
PRIJEDLOGVLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, broj 150/11 i 119/14), a u vezi s Odlukom o raspodjeli sredstava za financiranje 
kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za 
hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u 
Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 
(Narodne novine", broj 145/2014) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 
_____________2016. godine donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti za prenamjenu dodijeljenih sredstava i njihovo korištenje za 
realizaciju Projekta rekonstrukcije i opremanje športskog kompleksa u okviru kampusa

i Sveučilišta u Mostaru

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je da se sredstva koja su dodijeljena Sveučilištu u 
Mostaru, Odlukom o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, 
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i 
Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini iz 
sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, u iznosu od 500.000,00 
kn za projekt „Obnova u cilju poboljšanja uvjeta za znanstveno-istraživački rad Sveučilišta u 
Mostaru i mogućnosti korištenja EU fondova“, prenamjene te utroše u svrhu realizacije 
projekta „Rekonstrukcija i opremanje športskog kompleksa u okviru kampusa i Sveučilišta u 
Mostaru“.

II.

Zadužuju se nadležna tijela. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Državni med 
za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na sklapanje Ugovora o financijskoj potpori projektu iz 
točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković



Obrazloženje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 2014. godine donijela 
Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, 
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i 
Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini iz 
sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (dalje u tekstu: Odluka), 
kojom su Sveučilištu u Mostaru dodijeljena sredstva za projekt pod nazivom „Obnova u cilju 
poboljšanja uvjeta za znanstveno-istraživački rad Sveučilišta u Mostaru i mogućnosti 
korištenja EU fondova“ (dalje u tekstu: Projekt) u iznosu od 500.000,00 kn.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Državni ured za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske, kao davatelji potpore, su 12. prosinca 2014. godine sa Sveučilištem u Mostaru 
sklopili Ugovor o financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračima Republike Hrvatske 
za 2014. godinu.

Dana 11. svibnja 2016. godine Sveučilište u Mostaru podnijelo je zamolbu (Ur. Broj: 
01-1078/16) za preusmjeravanje dodijeljenih sredstava Projektu za potrebe rekonstrukcije i 
opremanja športskog kompleksa u okviru kampusa i Sveučilišta u Mostaru kao i prolongiranje 
rokova realizacije zbog izvanrednih okolnosti koje sprječavaju mogućnost realizacije 
Projekta, a do kojih je došlo zbog nemogućnosti rješavanja vlasničkih prava na predmetnom 
objektu Sveučilišne knjižnice.

Slijedom navedenog, ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost za 
prenamjenu dodijeljenih sredstava temeljem koje će se sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.


