
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 
Na temelju članaka 4., 6., 7. i 9  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 15. i 16. 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.), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17.,02/17,02/18, 30/18 - pročišćeni tekst 
10/20), Zamjenik Župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, na prijedlog 
Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, dana 
24. rujna 2020. godine, donosi 
 

 

ODLUKU 
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 
2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa skupine udruga 

koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja 
Istarske županije  za segment lovstva 

 
 
I. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 
projekata/programa skupine udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i 
zemljopisnog područja Istarske županije  za segment lovstva u Istarskoj županiji  za 2020. 
godinu, iz raspoloživih sredstava Istarske županije, u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna 
(slovima: petstotisućakuna) koja su osigurana u Proračunu Istarske županije za 2020. godinu 
u razdjelu 007. Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno 
gospodarstvo Istarske županije.  
 

II. 
 

Sredstva navedena u točki I. ove Odluke raspodijeliti će izravno odnosno bez objavljivanja 
Javnog poziva za financiranje projekata/programa skupine udruga koje imaju isključivu 
nadležnost u području djelovanja i zemljopisnog područja Istarske županije  za segment 
lovstva  u skladu s dokumentacijom za provedbu izravne dodjele koja je sastavni dio ove 
Odluke. 
 

III. 
 

Dokumentacija za provedbu izravne dodjele iz točke II. ove Odluke obuhvaća: 
                

         
1. Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Istarske županije 
2. Pravilnik o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa 

udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su 
namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije 

3. Obrasci za prijavu projekta/programa –   I.   opći podaci o prijavitelju 
                                                                       II.  obrazac opisa projekta/programa 

                                                                              III. obrazac proračuna 
projekta/programa 
       
         4.    Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
         5.    Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa 



 

         6. Obrasci za izvještavanje: a) obrazac opisnog izvještaja provedbe        
projekta/programa 
                                                                   b) obrazac financijskog izvještaja provedbe 
projekta/programa 
 
       7.      Ispunjen i ovjeren obrazac Privole za ovlaštenu osobu za zastupanje udruge i 
za voditelja projekta / programa 
 

 
IV. 

 
Za provedbu postupka izravne dodjele financijskih sredstava bez objavljivanja Javnog poziva 
nadležan je Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo 
Istarske županije. 
  

V. 
Nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanja 
prijavljenog projekta/programa  Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodno gospodarstvo utvrđuje prijedlog a Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana 
Istarske županije donosi Odluku o dodjeli raspoloživih sredstava za financiranje 
projekata/programa skupine udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i 
zemljopisnog područja Istarske županije  za segment lovstva. 
 

VI. 
Na temelju Odluke iz točke V.  Istarska županija, kao davatelj financijskih sredstava, će s 
korisnikom sredstava sklopiti ugovor. 
 

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

VIII. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije . 

 
IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

KLASA: 323-02/20-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 24. rujna 2020.  
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

     
           Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana 
Fabrizio Radin  

 
Dostaviti:  
 

1. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo,  
         ribarstvo i vodno gospodarstvo IŽ, 
2. Pismohrana, ovdje 
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