
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju čl. 65. i čl. 66. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09.,4/13.,16/16., 2/17., 2/18., 30/18.- pročišćeni tekst), a u vezi sa čl. 47. 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.), Zamjenik župana koji 
obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 27. ožujka 2020. godine donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava 
iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški 

za projekte malih vrijednosti 
 
 

I. 
 

 Zbog pojačane borbe protiv epidemije koronavirusa, te potrebe preusmjeravanja 
proračunskih  sredstava u ove namjene, stavlja se van snage Odluka o načinu raspodjele 
raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih 
podrški za projekte malih vrijednosti KLASA: 402-01/20-01/04, URBROJ: 2163/1-01/8-20-02  
koju sam donio 19. veljače 2020. godine, i to u dijelu koji se odnosi na prioritetno područje: 
odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti, za koje su Proračunom predviđena 
sredstva u razdjelu 009, pozicija 202010. 
 
 

II. 
 

 Sukladno toč.I. ove Odluke, poništava se Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za 
projekte malih vrijednosti u 2020. godini, u dijelu koji se odnosi na  02. Prioritetno područje: 
odgoj i obrazovanje, sport, tehnička kultura i znanost, za koje namjene je predviđen iznos od 
70.000,00 kn, sa najnižim iznosom od 2.000,00 kn i najvišim iznosom od 10.000,00 kn za 
ugovaranje, te 20 očekivanih sklopljenih ugovora.  
 Temeljem poništavanja dijela Odluke u smislu toč.I i toč.II.st.1.  iz Javnog poziva se 
briše i adresa Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na koju se šalju prijave, 
kao i adresa elektroničke pošte navedena za slanje upita za prioritetno područje iz st.1. 
 
 

III. 
 

 Temeljem ove Odluke, sve udruge (ukupno 3) koje su se prijavile na Javni poziv za 
prioritetno područje: odgoj i obrazovanje, sport, tehnička kultura i znanost, a čije prijave nije 
razmatralo Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka, bit će obaviještene od 
nadležnog Odjela da je u tom dijelu Javni poziv poništen.  
 
 
  



 

IV. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama 
Istarske županije, te mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH. 
 
 
 
 
 
KLASA: 402-01/20-01/04 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-04 
Pula, 27. ožujka 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana 

                Fabrizio Radin 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za obrazovanje, 
sport i tehničku kulturu Labin, 
obrazovanje@istra-istria.hr 
2. Zamjeniku župana koji obnaša dužnost Župana, 
3. Objava: web Istarske županije, 
4. Objava: potpore@udruge.vlada.hr 
5. Pismohrana, ovdje.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2020-03-30T11:17:01+0200
	Istarska županija
	eUprava




