
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Na temelju članka 9. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
(„Narodne novine“ br. 26/15.), članka 17., a u vezi sa člankom 42.  Pravilnika o 
financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na 
području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17. i 19/17.) i 
članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09., 04/13.,16/16., 01/17. i 02/17.), Župan Istarske županije, dana 15. veljače 2018. 
godine donosi 
 

O D L U K U 
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 

2018. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti 
 

I. 
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih dodjeli financijskih 
podrški za projekte malih vrijednosti za 2018. godinu, u prioritetnim područjima: kulture; 
odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti; zdravstva i socijalne skrbi; 
poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede te promicanja dvojezičnosti i 
očuvanja kulturne baštine talijanske nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina   
iz raspoloživih sredstava Istarske županije  u ukupnom iznosu od 440.000,00kuna 
(slovima:četristočetrdesettisućakuna), a koja su u Proračunu Istarske županije za 2018. 
godinu raspoređena u razdjel 006, pozicija aktivnosti  A100006, pozicija 180344; razdjel 
010, pozicija 185072; razdjel 008, pozicija aktivnosti A100006, pozicija 180810; razdjel 
007, pozicija aktivnosti A100006, pozicija 180737; razdjel 009, aktivnost  A100006, 
pozicija 182113. 

 
II. 

Sredstva navedena u točki I. ove Odluke raspodijeliti će se na temelju jedinstvenog 
Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. 
godini, za sva prioritetna područja iz točke I. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Javni 
poziv). 

 
III. 

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva (u daljnjem tekstu: dokumentacija) iz točke 
II. ove Odluke obuhvaća:          
1. Tekst  Javnog poziva 
2.  Upute za prijavitelje 
3.  Popis priloga uz prijavu 
4.  Obrazac za prijavu projekta/programa –  obrazac opisa projekta/programa sa 

proračunom 
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
6. Obrazac opisnog izvješća provedbe projekta/programa (kojem se prilaže popratna 

financijska dokumentacija kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava).  
 

IV. 
Javni poziv s dokumentacijom  iz točke III. ove Odluke objavljuje se u cijelosti na 
mrežnim stranicama Istarske županije  i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske. 
Prijave po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge i druge organizacije civilnoga društva 
(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) – u 
daljnjem tekstu: udruge. 

 
  



V. 
Postupke po Javnom pozivu provesti će upravni odjeli Istarske županije  nadležni za 
prioritetna područja iz točke I. ove Odluke. 
Sukladno Uputama za prijavitelje, pročelnici nadležnih upravnih odjela, za svaki 
upravni odjel zasebno, imenovati će Povjerenstvo za pripremu i provedbu  postupka po 
Javnom pozivu te provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva.  
Postupak ocjene prijavljenih projekata/programa provesti će Povjerenstva za ocjenu 
prijava (u prioritetnom području kulture - kulturna vijeća Istarske županije) imenovana 
od strane župana Istarske županije. 

 
VI. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava i prijedloga nadležnih upravnih 
odjela, župan Istarske županije donosi  Odluku o financiranju prijava. 

 
VII. 

Na temelju Odluke iz točke VI.  Istarska županija će,  kao davatelj financijskih 
sredstava,  s udrugama kao korisnicima sredstava, sklopiti pojedinačne ugovore  o 
financiranju. 

 
VIII. 

Odluka iz točke VI. objaviti će se na mrežnim stranicama Istarske županije. 
 

IX. 
Za provedbu ove Odluke zadužuju se upravni odjeli Istarske županije nadležni za 
prioritetna područja iz točke I. ove Odluke. 

 
X. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 402-01/18-01/07 
URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 
Pula, 15. veljače 2018. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
ŽUPAN 

mr.sc. Valter Flego 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjeli x 5 
2. Pismohrana, ovdje 
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