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Predmet: Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za  
               prikupljanje  i  ocjenu projekata koji će se  financirati sredstvima 
               Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2007. godini 
    - dostavlja se 
 
 
  
 u prilogu dostavljamo Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje i 
ocjenu projekata koji će se financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike 
Hrvatske u 2007. godini, zbog razmatranja na slijedećoj sjednici Županijskog poglavarstva 
Istarske županije. 
 
 
 S poštovanjem 
     

 PROČELNIK 
 
 
 
         Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
       
   
 
Prilozi: 
 
- Prijedlog Zaključka 
- Obrazloženje 
- Tekst Natječaja Fonda 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 
6/03 - pročišćeni tekst) , Poglavarstvo Istarske županije na  sjednici održanoj dana                  
donosi 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o osnivanju Povjerenstva za prikupljanje ponuda i ocjenu projekata koji će se 
financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske  

u 2007. godini 
 
 
 

1. Pristupa se postupku kandidiranja projekta za sufinanciranje sredstvima Fonda za 
regionalni razvoj Republike Hrvatske, sukladno objavljenom Natječaju u NN 06/07 od 15. 
siječnja 2007. godine. 

 
 
2. Osniva se Povjerenstvo za prikupljanje ponuda i ocjenu projekata koji će se 

financirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj u sastavu: 
 
- Josip Zidarić, dipl.ing.arh. - predsjednik 
- mr.sc. Lorena Brgić – član 
- predstavnik Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske 
 
 
3. Zadužuje se Povjerenstvo iz čl. 2. ovog Zaključka da do 15. travnja 2007. godine 

dostavi Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske rangirane projekte, Zaključak 
Poglavarstva Istarske županije o prihvaćanju projekata  i kompletnu dokumentaciju tražitelja 
bespovratnih potpora u okviru kvote koja je dodijeljenja Istarskoj županiji  i eventualnih 
tražitelja kredita, u okviru ukupnog potencijala od 5.000.000,00 kn  za područje Republike 
Hrvatske.  

 
 
4. Zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 

 
 

 
         Predsjednik 
 
         Ivan Jakovčić  
 

 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 
 I. PRAVNI TEMELJ 
 
 Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbama 59. i 77. Statuta 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 6/03 - pročišćeni tekst) , u čl.6 i 7. 
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike 
Hrvatske (NN65/02) i u odredbi 11. Uvjeta kreditiranja  infrastrukturnih i gospodarskih 
projekata (NN 101/02). 
 
 
 II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM  
      I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
 
 Donošenjem ovog akta, Istarska županija ispunjava uvjete za kandidiranje projekata, 
koji će se sufinancirati sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2007. 
godini, temeljem objavljenog Natječaja u NN 06/07 od 15. siječnja 2007. godine. 
 
 Sukladno članku 2. stavak 3.  Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
Fonda za regionalni razvoj Republike hrvatske, područja čija je financijska snaga manja od 
65 % prosjeka RH, mogu do 50 % financijskih sredstava projekta dobiti bespovratno. Prema 
podacima Fonda, u Istarskoj županiji taj kriterij zadovoljavaju za Natječaj u 2007. godini  
općine  Barban, Karojba i Tinjan. 
 
  
 III. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
 
 
 U Državnom proračunu za 2007. godinu (NN 137/06) na poziciji Fonda za regionalni 
razvoj Republike Hrvatske, razdjel 116, glava 05 (Državni proračun Republike Hrvatske za 
2007. godinu po programima, aktivnostima i projektima), u okviru aktivnosti A 695079 
osigurano je 1.401.801,00 kn za bespovratne potpore za regionalni razvoj Istarske županije.  
 

Unutar aktivnosti A 695233 Poticanje izgradnje infrastrukture, Fond za regionalni 
razvoj je planirao ukupno 5.000.000,00 kn za dodjelu kreditnih sredstava pod povoljnijim 
uvjetima za sve zahtjeve na području Republike Hrvatske. 
  
 

IV. NACRT AKTA 
  
 Dostavlja se u prilogu, uz tekst Natječaja Fonda. 
 
 



FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE 

Temeljem članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike 
Hrvatske ( Narodne novine, broj 65/02, 81/04 i 41/06) i Uvjeta kreditiranja infrastrukturnih i gospodarskih 
projekata (Narodne novine, broj 101/02, 81/04 i 41/06) Uprava Fonda, odlukom Upravnog odbora, uz 
suglasnost Vlade Republike Hrvatske raspisuje: 

NATJEČAJ 
za korištenje financijskih sredstava  u 2007.g. 

Namjena sredstava 
 
Sufinanciranje prvenstveno infrastrukturnih i gospodarskih  projekata koji su od bitnog značenja za regionalni razvoj 
županija, gradova i općina. 
 
Korisnici sredstava 
Općine, gradovi, županije, komunalna poduzeća i gospodarski subjekti. 
 
Udio sredstava Fonda u financiranju projekata 
 Fond za regionalni razvoj RH financira do 50% ukupne  vrijednosti projekta (investicije), odnosno do 70%  ukupne  
vrijednosti za projekte koji se realiziraju na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi.  
 
Uvjeti korištenja sredstava 
Program potpore razvoju općina, gradova i županija predviđa tri vrste potpore: kredit, bespovratna sredstva i   
subvencija kamatne stope. 
 
1. Kreditna sredstva 
Infrastrukturni projekti  

- Rok otplate: do 15 godina, uključujući i poček (3 godine) 
- Kamatna stopa: eskontna stopa HNB umanjena za 3% godišnje  

Gospodarski projekti 
- Rok otplate: do 10 godina, uključujući i poček (2 godine) 
- Kamatna stopa: eskontna stopa HNB umanjena za 2% godišnje 
 

2. Bespovratna sredstva 
- bespovratna sredstva dodjeljuju se isključivo za infrastrukturne projekte koji se realiziraju na područjima čija je 

financijska snaga (proračunska sredstva po stanovniku) manja od 65% prosjeka Republike Hrvatske 
- bespovratnim sredstvima može se financirati do 50% ukupne vrijednosti projekta 
 

3. Subvencija kamatne stope 
- subvencija kamatne stope moguća je isključivo za infrastrukturne projekte koje kreditira HBOR ili dr. 

 
Postupak natječaja 

- Tražitelji sredstava podnose dokumentirane prijedloge projekata, uz zahtjev za dodjelu sredstava županijskim 
  tijelima nadležnim za gospodarstvo ili drugim tijelima koje odredi županija 

- Županije nakon zaključenja natječaja utvrđuju cjelovitost dokumentacije predloženih projekata te rangiraju 
projekte u skladu sa svojim razvojnim potrebama, a prema uputama i kriterijima Fonda za regionalni razvoj 
Republike Hrvatske. 

- O obavljenom rangiranju županije izvješćuju Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske te mu dostavljaju 
dokumentaciju svih tražitelja sredstava. 

- Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske na 
osnovu podataka o rangiranju projekata i mišljenja Uprave Fonda o navedenim projektima. 

 
Trajanje natječaja 
Natječaj je otvoren do utroška sredstava raspoloživih za ovu namjenu. 
 
Kako se prijaviti na natječaj 
Potrebnu dokumentaciju za prijavu, podnositelji zahtjeva mogu dobiti u županijskim tijelima nadležnim za gospodarstvo ili 
na web stranici Fonda  (www.fondrr.hr). 
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