
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. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 16/15.), i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09. i 04/13.), zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, 
na prijedlog Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, dana 
24. prosinca 2020. godine, donosi 

 
 

ODLUKU 
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 
2021. godinu za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata 

Istre 
 

 
I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih za sufinanciranje 
materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre za 2021. godinu, iz raspoloživih sredstava 
Istarske županije, u ukupnom iznosu od 64.000,00 (slovima: šezdeset i četiri tisuće) kuna, a 
koja su u Proračunu Istarske županije za 2021. godinu raspoređena u razdjelu 010 – Upravni 
odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, pozicija 215705. 
 

II. 
Sredstva navedena u članku I. ove Odluke raspodijelit će se na temelju Javnog poziva za 
prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz 
Proračuna Istarske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) čiji je nositelj 
Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije, a 
u skladu s dokumentacijom za provedbu Javnog poziva koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

III. 
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva 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. Tekst Javnog poziva 
3. Upute za prijavitelje 
4. Obrasce za prijavu programa: I. obrazac opisa programa 

                                               II. obrazac proračuna programa 
5. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja  
6. Obrazac za procjenu kvalitete programa 
7. Obrazac Ugovora o financiranju programa 
8. Obrasce za izvještavanje: I. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa 
                                                II. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa 
9. Popis priloga uz prijavu 

 
IV. 

Javni poziv s dokumentacijom iz točke III. ove Odluke objavljuje se u cijelosti na mrežnim 
stranicama Istarske županije – Regione Istriana i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske 

 
 
 



 

 
 

V. 
Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije 
nadležan je za provedbu postupka Javnog poziva.  
Sukladno Uputama za prijavitelje službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine imenovat će 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka Javnog poziva te provjeru ispunjavanja 
propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva koje će provesti postupak ocjene ispunjavanja 
propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva, a sukladno odredbama Uredbe i Pravilnicima 
navedenima u uvodu ove Odluke. 
Postupak ocjene prijavljenih programa provest će Povjerenstvo za ocjenjivanje Istarske 
županije imenovano od strane zamjenika župana koji obnaša dužnost župana Istarske 
županije na prijedlog Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke 
skupine. 
 

VI. 
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijavljenih programa i prijedloga Upravnog 
odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, provest će se zakonska 
procedura kojom će se navedeni prijedlog ugraditi u Proračun Istarske županije za 2021. 
godinu. 

 
VII. 

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

VIII. 
Odluka iz točke VI. objaviti će se na mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr  
 

IX. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge 
etničke skupine Istarske županije. 
 

X. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
KLASA: 402-07/20-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 24. prosinca 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji obnaša 

                                                                                             dužnost župana 
                                      Fabrizio Radin 

 
 
Dostaviti: 

1. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije  
2. Pismohrana, ovdje 
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