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PREDMET: Prijedlog Odluke o dodjeli de minimis potp ore projektu Istra Inspirit i 

prijedlog Ugovora o isplati subvencije za provedbu zajedni čkog projekta 
Istra Inspirit 
- dostavlja se. 

 
U privitku Vam dostavljamo predmetne akte na nadležno postupanje.   
         
         
Prilozi: 
 
- prijedlog Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti (de minimis) projektu Istra Inspirit 
- prijedlog Ugovora o isplati subvencije za provedbu zajedničkog projekta Istra Inspirit 
 
 
 

         Pročelnica 
Nada Prodan Mraković 

 
Dostaviti: 
 
1. Naslovu 
2. Pismohrana 

 
 

 

 



Temeljem Uredbe Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 
108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU L 352/1), te članka 
65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije" broj 10/09, 4/13), župan 
Istarske županije dana 07. srpnja 2016. godine donosi 
 
 

O D L U K U  
O DODJELI DE MINIMIS POTPORE  

PROJEKTU ISTRA INSPIRIT 
 
 
PREDMET  

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom o dodjeli de minimis potpore, određuju se uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja 
prava prilikom dodjele potpore. 
 
Potpore se dodjeljuju Projektu Istra Inspirit (dalje: Projekt) kojega zajedno s Upravnim odjelom 
za turizam Istarske županije provodi Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. (dalje: 
IRTA/poduzetnik). 
 
Projektom se obogaćuje kulturno-turistička ponuda poluotoka oživljavanjem povijesnih događaja 
na autentičnim lokacijama, uprizorenjem istarskih legendi i mitova. Projekt obuhvaća trinaest 
doživljaja kojima nastoji oživjeti povijesne događaje, mitove i legende na pojedinim lokacijama. 
 
Ova Odluka se ne odnosi na financijska sredstva kojima Istarska županija promovira istarski 
turizam na nacionalnoj i/ili regionalnoj/lokalnoj razini, odnosno kada takva promocija nije 
povezana s dodjelom ekonomske prednosti pojedinom poduzetniku ili grupi poduzetnika. 
 
KORISNIK  

Članak 2. 
Korisnik potpore je IRTA. 
 
Potpora se ne može dodijeliti za sljedeće namjene: 

a) djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice ako se takve potpore mogu 
izravno povezati s brojem dovedenih turista, uspostavom i funkcioniranjem distribucijske 
mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim za dovođenje turista, 

b) slučaju kada se uvjetuje uporaba domaćih proizvoda umjesto uvezenih i 
c) slučaju kada se poduzetnik nalazi u financijskim teškoćama.  

 
PODUZETNIK U TEŠKOĆAMA  

Članak 4. 
 

Temeljem Odluke, potpora se neće dodijeliti IRTA-i ako se utvrdi da se poduzetnik nalazi u 
teškoćama, odnosno ako isti ispunjava jedan od uvjeta kako slijedi: 

a) u slučaju ako je više od polovice upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo zbog 
prenesenih gubitaka;  

b) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao 
jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja; 
 

U slučaju i kada nije ispunjena niti jedna od pretpostavki iz točki (a) i (b) smatra se da se 
poduzetnik nalazi u teškoćama ako je nad njim otvoren postupak predstečajne nagodbe, ako 
nije ispunio obveze vezane uz plaćanje poreza, te poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće 
sukladno zakonskim odredbama, te nema podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima 
po bilo kojoj osnovi. 
 



Poduzetnik prije dodjele potpore, prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu da se ne nalazi u 
teškoćama. Na zahtjev Istarske županije, poduzetnik je u obvezi dostaviti i drugu dokumentaciju 
kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da se ne nalazi u financijskim teškoćama.  
DEFINICIJA „JEDNOG PODUZETNIKA”  

 
Članak 5. 

 
Pojam „jedan poduzetnik” odnosi se na sva povezana društva ili grupu koja zadovoljava jedan 
od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno društvo ima većinu glasačkih prava u drugom društvu na temelju dionica ili uloga u 
temeljnom kapitalu, 

b) jedno društvo ima pravo imenovati ili smijeniti člana ili više članova uprave i nadzornog 
odbora drugog društva, 

c) jedno društvo ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo društvo temeljem 
sklopljenog ugovora ili prema odredbama statuta ili osnivačkog ugovora,  

d) jedno društvo koje je dioničar ili član u drugom društvu kontrolira samo sukladno 
dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog društva, većinu glasačkih prava 
dioničara ili članova tog društva. 

 
Poduzetnik prije dodjele potpore, prilaže potpisanu i ovjerenu Izjavu u kojoj navodi sva 
povezana društva koja su s njim povezana ili da nije ispunjen niti jedan od uvjeta navedenih u 
točkama a) do d).  
 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI  
 

Članak 6. 
 

Prihvatljivi troškovi u ukupnom iznosu od najviše 270.000 kuna odnose se na bruto plaće i 
ostale materijalne troškove za dvije radnice kao što su cestarine, tunelarine, mostarine, i sl., 
dnevnice za službeni put u zemlji i u inozemstvu, naknade za upotrebu privatnog automobila u 
službene svrhe, naknade troš.prijevoza na posao i s posla do visine tr. javnog prijevoza, darovi 
djeci zaposlenika i sl. 
 
VISINA POTPORE 

Članak 7. 
 
Visina potpore koja se dodjeljuje IRTA-i može iznositi najviše 200.000 EUR (dvjestotisuća eura), 
u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan kada 
IRTA stekne zakonsko pravo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 (tri) fiskalne 
godine. 
 
IRTA ne smije potporu koristiti za druge namijene, osim za one navedene u članku 6. ove 
Odluke, jer će u tom slučaju Istarska županija naložiti povrat potpore uvećan za referentnu 
stopu. 
 
IRTA je dužna Istarskoj županiji, kao davatelju potpore, dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o 
svim državnim potporama koje je ista koristila u tekućoj i prethodne 2 (dvije) fiskalne godine, a 
koje je dobila od svih davatelja državne potpore neovisno o razini (državna, regionalna, lokalna) 
kako se ne bi premašile gornje granice iz stavka 1. ovog članka. 
 
INSTRUMENTI DODJELE  

 
Članak 8. 

 
Potpora se dodjeljuje u obliku subvencije. 
 



ZBRAJANJE  
Članak 9. 

 
Potpore po ovoj Odluci se mogu zbrajati s drugim potporama male vrijednosti (naročito se to 
odnosi na potpore odobrene od strane turističke zajednice županije i ostalih lokalnih turističkih 
zajednica) do iznosa kako je to predviđeno u članku 7. stavku 1. Odluke. 
 
Potpore po ovoj Odluci mogu se zbrajati s državnim potporama u vezi istih prihvatljivih troškova 
ako njihov zbroj ne prelazi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u svakom konkretnom slučaju 
utvrđen u posebnim programima donesenim na temelju Uredbe o općem skupnom izuzeću br. 
651/2014 ili odlukom Europske komisije.  
 
OBVEZE IRTA-e 

Članak 10. 
 

IRTA ne može u razdoblju od 3 (tri) fiskalne godine ostvariti veća sredstva od onih koja uređuju 
potpore male vrijednosti  
 
IRTA je dužna dostavljati izvješća o realizaciji Projekta u rokovima utvrđenim Ugovorom o 
korištenju sredstava, s time što Istarska županija ima pravo u svako doba, putem ovlaštenih 
osoba,  pratiti i kontrolirati namjensko korištenje sredstava, te izvršenje prava i obveza IRTA-e. 
 
Ukoliko IRTA ne koristi dodijeljena sredstva namjenski i/ili odustane od odobrenog projekta, a 
potpora je dodijeljena, Istarska županija će provesti povrat cijelog iznosa potpore u roku od 15 
(petnaest) dana od primitka pisanoga zahtjeva za povrat, uvećanog za iznos referentne kamate, 
za razdoblje dok se u potpunosti ne vrati potpora.  Povrat potpore će se definirati u ugovoru s 
IRTA-om. 
 
OBVEZE ISTARSKE ŽUPANIJE 

Članak 11. 
Istarska županija je dužna: 
- pismeno obavijestiti IRTA-u o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto 

novčane protuvrijednosti potpore kao i o tome da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti 
(de minimis), sve pozivajući se na Uredbu komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 
2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 
minimis potpore, 

- voditi evidenciju dodijeljenih de minimis potpora , 
- godišnje dostaviti Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti 

na propisanim obrascima do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, a po potrebi i 
na zahtjev Ministarstva financija u za to određenom roku, 

- analizirati učinkovitost dodijeljenih potpora male vrijednosti i o tome obaviještavati 
Ministarstvo financija i 

- čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele, sve 
sukladno posebnom propisu. 

 
SKLAPANJE UGOVORA O ISPLATI SUBVENCIJE 
 

Članak 12. 
 
Istarska županija i IRTA sklapaju Ugovor o korištenju sredstava kojim se uređuju međusobna 
prava i obveze. 
 
IRTA je dužna u roku od deset dana od dana primitka Ugovora, dostaviti dva potpisana 
primjerka Ugovora preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno. Ukoliko IRTA ne dostavi 



Ugovor, u navedenom roku smatrat će se da je odustala od sklapanja Ugovora te će se dodjela 
potpore poništiti. 
 
Ugovorom se naročito uređuje: 
a) točan udio i visina odobrene potpore; 
b) namjena dodijeljene potpore; 
c) način isplate potpore; 
d) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na predmet potpore sljedećih deset godina od 
datuma konačne isplate potpore; 
e) obveza, način i rokovi postupanja s predmetom potpore; 
f) način i postupak izvještavanja; 
g) obveza IRTA-e da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu o namjenskom 
korištenju potpore; 
h) postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja Ugovora; 
i) povrat dodijeljene potpore; 
j) odredbe o raskidu Ugovora; 
k) nadležni sud u slučaju spora. 
 
Uz Ugovor IRTA dostavlja i bjanko zadužnicu na prvi viši iznos od odobrene potpore. Bjanko 
zadužnicu Istarska županija zadržava u cilju praćenja realizacije projekta. 
 
Istarska županija će vratiti bjanko zadužnicu nakon što analizira dostavljeno izvješće o realizaciji 
projekta i kada utvrdi da ne postoje razlozi za njezinu naplatu.  
 
ODOBRENJE PROMJENA 

Članak 13. 
 
Ukoliko postoje opravdani razlozi, tijekom provedbe Ugovora moguće je napraviti izmjene koje 
se mogu odnositi samo na rok izvršenja projekta. 
 
Opravdani razlozi za odobrenje promjena su isključivo sljedeći: 
a) viša sila, 
b) promjene nastale kao posljedica potrebe za usklađivanjem sa zakonodavstvom, 
 
U slučaju potrebe za izmjenom iz stavka 1. ovog članka IRTA je u obvezi zatražiti odobrenje 
promjena, uz dostavu odgovarajuće dokumentacije koja potvrđuje postojanje opravdanih 
razloga, u roku od najviše 30 dana od dana pojave događaja koji je izazvao promjene.  
 
Odobrenjem promjena ne može se mijenjati ukupno odobren iznos potpore iz čl. 6 ove Odluke. 
 
Istarska županija će odobriti promjene koje su opravdane te će izvijestiti IRTA-u koja nakon toga 
može započeti s izvršenjem projekta s promjenama po zaprimanju odobrenja promjena. 
Ukoliko promjene nisu opravdane, Istarska županija će odbiti zahtjev za odobrenje promjena o 
čemu će izvijestiti IRTA-u. 
 
Ukoliko se kontrolom utvrdi da je IRTA promjene izvršila bez odobrenja promjena iz stavka 5. 
ovoga članka, iste će se smatrati neprihvatljivim troškom i Istarska županija će zatražiti povrat 
cjelokupnog iznosa potpore.  
 



ISPLATA I POVRAT POTPORE 
Članak 14. 

 
Potpora se isplaćuje na račun IRTA-e sukladno odredbama Ugovora. 
 
Istarska županija će Odlukom o povratu potpore zahtijevati povrat u slučaju: 
a) ukoliko se utvrdi da je IRTA nezakonito ostvarila potporu; 
b) korištenja potpore na način koji nije u skladu s njegovom namjenom; 
d) raskidanja Ugovora; 
 
IRTA je dužna dodijeljenu potporu uvećanu za iznos referentne kamatne stope vratiti u proračun 
Istarske županije na način i u roku određenim u Odluci o povratu potpore. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 15. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Istarske 
županije www.istra-istria.hr. 
 
Zapise o dodjeljenoj potpori po ovoj Odluci, Istarska županija je u obvezi čuvati 10 (deset) 
godina od datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora. 
 
 
KLASA: 334-01/16-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-4 
Pula, 07. srpnja 2016.  
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

          ŽUPAN 
mr. sc. Valter Flego   

         
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za turizam IŽ, 
2. Istarska razvojna turistička agencija, IRTA d.o.o., 
3. Turistička zajednica Istarske županije, 
4. Pismohrana, ovdje 



ISTARSKA ŽUPANIJA , Pula, Flanatička 29, OIB 90017522601, koju zastupa župan mr.sc. 
Valter Flego (u daljnjem tekstu: Županija) 
i 
IRTA d.o.o.,  Poreč, Pionirska 1a, OIB 07683061191, koju zastupa direktor Siniša Miljević (u 
daljnjem tekstu: IRTA) 
 
sklopili su dana __________ 2016. godine 

 
UGOVOR O ISPLATI SUBVENCIJE ZA PROVEDBU  

ZAJEDNIČKOG RAZVOJNOG PROJEKTA ISTRA INSPIRIT 
 

I. UVOD 
Članak 1. 

 
Ovim Ugovorom se utvrđuje način isplate i namjenskog korištenja sredstava koja su 

planirana u Proračunu Istarske županije za 2016. godinu („Službene novine Istarske županije“ 
br. 21/15), razdjel 005, pozicija 160285, račun 3522 – Subvencija za razvoj projekta Istra 
Inspirit.  
 

II. NAMJENA SREDSTAVA 
Članak 2. 

 
Namjena sredstava je pokriće bruto plaća i materijalnih troškova za dvije radnice koje su 

angažirane na projektu ISTRA INSPIRIT (u nastavku: Projekt).  
 

Članak 3. 
 

Radi realizacije aktivnosti iz prethodnog članka ovog Ugovora, u Proračunu Istarske 
županije za 2016. godinu, osigurana su sredstva (u nastavku: Sredstva) u bruto iznosu od  

 
270.000,00 kuna (slovima: dvjestosedamdesettisu ća kuna). 

 
III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 

Članak 4. 
 

Županija se obvezuje Sredstva doznačiti na poslovni račun IRTE otvoren kod Hypo Alpe 
Adria Bank d.d. IBAN: HR2525000091101069405, u dva (2) obroka prema sljedećoj dinamici: 

 
- I. obrok u iznosu od 135.000 kn do 30.06.2016. g. 
- II. obrok u iznosu od 135.000 kn do 30.09.2016.g. 

 
Iznimno, u slučaju neredovitog ostvarivanja proračunskih prihoda, Sredstva iz članka 3. 

ovog Ugovora, doznačivati će se u iznosu i prema dinamici ostvarivanja proračunskih prihoda 
tijekom 2015. godine. Iznos Sredstava iz članka 3. ovog Ugovora može se mijenjati u skladu s 
usvojenim izmjenama proračuna Istarske županije, u kojem slučaju će se pristupiti sklapanju 
dodatka ovom Ugovoru. 
 

IRTA se obvezuje sva doznačena sredstva koristiti namjenski za aktivnosti navedene u 
članku 2. ovog Ugovora. 
 



IV. NAČIN I ROKOVI IZVJEŠĆIVANJA 
 

Članak 5. 
 

IRTA se obvezuje izvješćivati Upravni odjel za turizam o namjenskom utrošku sredstava 
putem polugodišnjih izvješća o realizaciji Projektnih aktivnosti.  

 
Izvješća se podnose ispunjavanjem obrasca Izvješće o namjenskom utrošku 

sredstava , koji je sastavni dio ovog Ugovora. 
 
Rok za podnošenje izvješća je mjesec dana nakon izvršene isplate, i to najkasnije do 

31.07.2015. za I. obrok i najkasnije do 31.10.2016. za II. obrok naveden u članku 4. ovog 
ugovora. 
 

V. NADZOR NAD NAMJENSKIM UTROŠKOM SREDSTAVA 
 

Članak 6. 
 

Upravni odjel za turizam Istarske županije odgovoran je za provedbu ovog ugovora i za 
nadzor namjenskog utroška sredstava iz članka 3. ovog Ugovora (u nastavku: Nadzor). 

 
Nadzor se provodi uvidom u dostavljena izvješća te obilaskom korisnika subvencije, što 

se može izvršiti u svakom trenutku, a IRTA je dužna Županiji staviti na raspolaganje svu traženu 
dokumentaciju i dokaze o namjenskom utrošku sredstava koju Županija zatraži. 

 
IRTA se obvezuje čuvati dokumentaciju koja se odnosi na predmet potpore sljedećih 10 

(deset) godina od datuma konačne isplate potpore. 
 

VI. NEPREDVIĐENE OKOLNOSTI 
Članak 7. 

 
U slučaju nastanka objektivnih okolnosti koje utječu na nemogućnost daljnjeg izvršenja 

projekta i poštivanja svojih ugovornih obveza, IRTA je dužna ODMAH, odnosno najkasnije 15 
dana nakon nastanka takvih okolnosti, obavijestiti Županiju pisanim putem. 

 
Ako utvrdi da za to postoje opravdani razlozi, na pisani zahtjev korisnika, Županija može 

produljiti rokove za provedbu projektnih aktivnosti i dostave odgovarajućih izvješća prema 
odredbama iz članka 5. ovog ugovora. 
 

VII. OBVEZA POVRATA SREDSTAVA 
 

Članak 8. 
 

Ako ne podnese izvješće na obrascu i u rokovima iz članka 5. ovog Ugovora i/ili ako ne 
dokaže namjensko korištenje sredstava, IRTA je dužna izvršiti povrat sredstva koji se mora 
izvršiti najkasnije 30 dana nakon isteka roka za dostavu izvješća. 

 
Projektne aktivnosti koje nisu navedene u izvješću i/ili u pogledu kojih su nastale 

okolnosti koje utječu na nemogućnost daljnjeg izvršenja projekta, smatrati će se da su 
neizvršene.  



 
Županija neće vršiti daljnje isplate sredstava dok se sve gore spomenute nepravilnosti 

ne otklone tj. dok IRTA ne izvrši sve svoje ugovorne obveze po pitanju izvješćivanja o 
namjenskom utrošku sredstava iz članka 5. ovog Ugovora. 
 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA 
Članak 9. 

 
Sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovog Ugovora, ugovorne strane će 

nastojat riješiti sporazumno. 
 
U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja spora, ugovara se nadležnost 

Trgovačkog suda u Rijeci. 
 

IX. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA 
Članak 10. 

 
Eventualne izmjene i dopune bilo kojeg dijela ovog Ugovora moguće su isključivo u 

pisanom obliku i uz suglasnost obiju ugovornih strana. 
 

X. ZAKLJU ČNE ODREDBE 
Članak 11. 

 
Ugovorne strane su suglasne da će se na uređenje svih odnosa iz ovog ugovora ili u 

vezi s njim primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima. 
 

Članak 12. 
 

Ugovorne strane izjavljuju da su pročitale i razumjele ovaj Ugovor, te ga u znak 
suglasnosti i prihvata prava i obveza iz istog vlastoručno potpisuju. 

 
Članak 13. 

 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, a sačinjen je u četiri 

(4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2). 
 
 
ISTARSKA ŽUPANIJA       IRTA d.o.o. 
Župan               Direktor     
mr.sc. Valter Flego                                            Siniša Miljević  
 
KLASA: 
URBROJ: 
 
U Poreču, __________ 2016. 



 
OBRAZLOŽENJE  

 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKATA 
 

Pravni temelj za donošenje ovih akata sadržan je u članku 44. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12) kojim je propisano da izvršne poslove obavlja u općini općinski načelnik, 
u gradu gradonačelnik i u županiji župan, u člancima 65. i 85. Statuta Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13) kojima su propisane ovlasti župana 
Istarske županije, te vrste akata koje župan donosi u poslovima iz svog samoupravnog 
djelokruga. 

 
Također, ovi akti temelje se na preporuka sadržanih u revizorskom izvješću pod nazivom 

''Revizija procesa planiranja, financiranja, izvršavanja i izvještavanja u projektu ''ISTRA 
INSPIRIT'', Klasa: 041-01/15-01/06; Urbroj: 2163/1-19/1-15-17, od 23. listopada 2015. godine. 
 
 
2. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE ĐUJU OVIM AKTOM 
 

Ovim aktima provodi se čl. 3. Odluke župana o novom modelu upravljanja projektom 
Istra Inspirit na razini Istarske županije, KLASA: 334-01/16-01/01, URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
od 2. veljače 2016. kojom se Upravni odjel za turizam zadužuje za usklađivanje prijedloga da 
IRTA d.o.o. preuzme ulogu glavnog nositelja projekta Istra Inspirit, te da u skladu s Uredbom 
Europske unije o potporama male vrijednosti (de minimis) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013., 
pokrene sve potrebne aktivnosti za donošenje Odluke o dodjeli de minimis potpore za projekt 
Istra Inspirit u 2016. godini. 
 
 
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG A KTA 
  

Sredstva za provedbu ovih akata predviđena su u Proračunu Istarske županije za 2016. 
godinu („Službene novine Istarske županije“ br. 21/15), razdjel 005, pozicija 160285, račun 
3522 – Subvencija za razvoj projekta Istra Inspirit.  
 
 
4. TEKST NACRTA AKATA 
 

Dostavljaju se u privitku. 





 
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                                                                 
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 

 
 
 

IZVJEŠĆE O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA 

 
Period za koji se odnosi izvješće: 01.01.2016.–30.06.2016. 

 
Prilog ugovora o isplati subvencije za provedbu zajedničkog razvojnog projekta. 

 
Broj ugovora: Klasa: ________________; Urbroj: ________________ od ________2016. 

 

  Korisnik subvencije: 

Istarska razvojna turisti čka agencija, IRTA d.o.o. 

 
 
 

  Naziv projekta: 

ISTRA INSPIRIT 2016. 

 
Obrazac se ispunjava isključivo na računalu.  

U protivnom će se smatrati nevažećim. 
 

 



 
 

DINAMIKA PROVEDBE PROJEKTA 

Realizirane projektne 
aktivnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uz popunjeno izvješ će treba priložiti: 
 

1. Izvadak iz poslovnih knjiga s iznosom ukupno isp laćenih bruto pla ća i materijalnih troškova za dvije djelatnice u 201 6. godini 
2. Financijsko izvješ će projekta (ostvareni prihodi i rashodi projekta) 
3. Drugu dokumentaciju  sukladno naravi projekta ili na zahtjev Istarske županije (foto dokumentacija, press clipping, ugovori i dr.) 

 
Pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću u ime korisnika subvencije  

izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovom izvješću istiniti, točni i potpuni. 
 

 
Mjesto i datum: _________________   

M.P. 
_______________________  

(potpis odgovorne osobe) 



 


