
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Temeljem odredbe 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), odredbe članka 17. 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) te odredbe članka 65. Statuta Istarske županije („Službene 
novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Župan Istarske županije 
dana 28. prosinca 2018. godine donosi 
 
 

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

za 2019. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga koje se bave 
očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije 

 
 
 

1. Ovom odlukom utvrđuje se način raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske 
županije za 2019. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga koje se bave 
očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije u ukupnom iznosu 
od 100.000,00 kuna, a koja su planirana u Proračunu Istarske županije za 2019. godinu 
raspoređena u razdjelu 004. 

 
2. Sredstva navedena u točki 1. ove odluke rasporedit će se na temelju Javnog natječaja za 

financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na 
području Istarske županije, kojeg će objaviti Upravni odjel za održivi razvoj. 

 
3. Dokumentacija za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija) iz 

točke 2. ove odluke čini njezin sastavni dio i ista sadrži: 
3.1. Pravilnik 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) 

3.2. Tekst natječaja 

3.3. Upute za prijavitelje 

3.4. Obrasci za prijavu projekta  

a) Obrazac opisa projekta 

b) Obrazac proračuna projekta    

3.5. Popis priloga uz prijavu 

3.6. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta 

3.7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

3.8. Obrazac ugovora o sufinanciranju projekta 

3.9. Obrazac izjave o partnerstvu 

3.10. Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1. alineja 5., 6., 8., 9. 

i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Istarske županije 

3.11. Obrasci za izvještavanje  

a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta  

b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta 

3.12. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora. 

 



 

4. Javni natječaj s natječajnom dokumentacijom iz točke 3. ove Odluke objavljuje se u 
cijelosti na mrežnim stranicama Istarske županije i mrežnim stranicama Ureda za udruge 
Vlade Republike Hrvatske. 

5. Upravni odjel za održivi razvoj nadležan je za provedbu natječajnog postupka. 
Sukladno Uputama za prijavitelje, pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj imenovati 
će Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka te provjeru ispunjavanja 
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja koje će provesti postupak ocjene ispunjavanja 
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama 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) i 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). 
Postupak ocjene prijavljenih projekata provesti će Povjerenstvo za ocjenjivanje.  

6. Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijavljenih projekata i prijedloga Upravnog 
odjela za održivi razvoj, Župan Istarske županije donosi odluku o raspodjeli sredstava 
udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske 
županije. 

7. Na temelju Odluke iz točke 6. ove Odluke, Istarska županija će s udrugama kao 
korisnicima financijskih sredstava sklopiti pojedinačne ugovore. 

8. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel održivi razvoj Istarske županije. 
9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
KLASA: 402-01/18-01/36 
URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 
Pazin, 28. prosinca 2018. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
ŽUPAN 

mr.sc.Valter Flego 
 
 
Dostaviti: 
1. UO za održivi razvoj IŽ 
2. Pismohrana, ovdje 
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