
 

 

  

Istarska županija, OIB:90017522601, zastupana po Županu Borisu Miletiću (u 
daljnjem tekstu: Županija) 
 

i 
 

Korisnik financiranja, OIB:, adresa (u daljnjem tekstu: Korisnik financiranja) 
 

sklapaju 

 

UGOVOR O SUFINANCIRANJU PROJEKTA 

 

 

Članak 1. 
 

 
Župan Boris Miletić donio je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje/sufinanciranje 
projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i 
socijalne skrbi u Istarskoj županiji iza 2022. godinu, KLASA: .... URBROJ ..... ; datum ..... . 

 
Članak 2. 

 

Temeljem Zaključka iz članka 1. ovog Ugovora Županija će u 2022. godini 
sufinancirati Korisnika financiranja za 

 
 

 

               

   

1. Naziv projekta:  

2. Iznos potpore:  

3. Namjena:  
 

 

               

  

 

Članak 3. 
 

            Iznos potpore iz članka 2. ovog Ugovora Županija će uplatiti u korist Korisnika 
financiranja putem županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove zdravstva i socijalne 
skrbi jednokratno. 

Iznimno, u slučaju neredovitog ostvarivanja proračunskih prihoda, sredstva će se 
doznačavati u iznosu i dinamici njihovog ostvarivanja tijekom 2022. godine. 

Iznos odobrenih sredstava iz članka 2. se može mijenjati u skladu s usvojenim 
izmjenama Proračuna Istarske županije, u kojem slučaju će se sklopiti dodatak ovog 
Ugovora.  

 

Članak 4. 
 

           Korisnik financiranja obvezuje se provesti odobreni projekt u razdoblju od 
01.04.2022. do 31.03.2023. godine sukladno ovom Ugovoru te tekstu dostavljenog 
prijedloga projekta. 
           Korisnik financiranja obvezuje se na namjensko korištenje sredstava iz članka 2. 
ovog Ugovora u skladu s planiranim vrstama rashoda iz Obrasca usklađenja proračuna 
projekta odnosno iz Obrasca prijave proračuna projekta ukoliko je za sufinanciranje 
odobren ukupno zatraženi iznos. 
           Korisnik financiranja obvezuje se iznaći izvore financiranja i osigurati preostala 
sredstva potrebna za provedbu projekta iz članka 2. ovog Ugovora. 
 

 

 

 

  



 

Članak 5. 
 

            Korisnik financiranja obvezuje se dostaviti Županiji godišnje izvješće o provedenom 
projektu i utrošku sredstava zaključno do 15. travnja 2023. godine. 
            U prilogu izvješća se Korisnik financiranja obvezuje dostaviti dokaze o nastalim 
troškovima (preslike računa, ugovore o djelu i slično) te dokaze o realiziranim aktivnostima 
(potpisne liste korisnika i slično). 
           Korisnik financiranja obvezuje se dostaviti popunjeno izvješće isključivo na 
propisanom obrascu i to na način da se jedan primjerak izvješća proslijedi kroz računalni 
sustav Istarske županije, a jedan potpisan i ovjeren primjerak dostavi u Upravni odjel, u 
suprotnome smatrati će se da izvješće nije dostavljeno. 
             Korisnik financiranja dužan je na zahtjev Županije u bilo kojem trenutku trajanja 
projekta dostaviti podatke o realizaciji aktivnosti i utrošenim sredstvima.  

 
Članak 6. 

 

           Korisnik financiranja obvezuje se u svim publikacijama, pisanim materijalima, 
prezentacijama, internetskim stranicama kao i događanjima koje organizira koristeći pritom 
sredstva odobrena ovim Ugovorom ili se ista pretežito odnose na sufinancirani projekt 
navesti ili objaviti Županiju kao sufinancijera provedbe projekta na način da istakne 
rečenicu „Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu“. Uz 
istaknutu rečenicu potrebno je koristiti i logo "Zdrava Istra - Istria sana" koji se uz upute za 
korištenje može pronaći na web stranici http://zdrava-sana.istra-istria.hr/. 

Županija ne odgovara za sadržaj i izgled publikacija, pisanih materijala, 
prezentacija, internetskih stranica i događanja koje organizira Korisnik financiranja. 

 

Članak 7. 
 

           Korisnik financiranja obvezuje se tijekom provedbe sufinanciranih aktivnosti 
poštivati ciljeve i smjernice postavljene u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske 
županije za 2022. godinu i surađivati s nadležnim Timom za zdravlje Istarske županije. 

 

Članak 8. 
 

            Županija pridržava pravo kontinuiranog praćenja i vrednovanja izvršenja projekta 
Korisnika financiranja, te preispitivanje financija i troškova u bilo koje vrijeme trajanja 
financiranja te joj je korisnik financiranja dužan to omogućiti.  
 
 Županija može neposrednu kontrolu iz prethodnog stavka ovog Ugovora obaviti 
kroz terenski posjet prostorijama Korisnika financiranja, te je o namjeri izvršenja 
neposredne kontrole dužan prethodno obavijestiti korisnika barem tri dana prije planiranog 
izvršenja kontrole. 
 

Članak 9. 
 

            Korisnik financiranja obvezan je pravodobno i obrazloženo izvijestiti Županiju o 
zaprekama za provedbu projekta u ugovorenome roku i/ili o odustanku od provedbe 
projekta. 
            U slučaju potrebe za prenamjenom sredstava odobrenih temeljem ovoga Ugovora, 
Korisnik financiranja dužan je ishoditi suglasnost Županije najkasnije do 01. ožujka 2023. 
godine.   

 
Članak 10. 

 

            U slučaju neizvršavanja obveza iz članka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog Ugovora Korisnik 
financiranja obvezan je izvršiti povrat sredstava primljenih po osnovi ovoga Ugovora 
Županiji. 



            U slučaju neizvršenja obveze iz članka 4. stavak 2. ovoga Ugovora Korisnik 
financiranja obvezan je izvršiti povrat sredstava Županiji primljenih po osnovi ovoga 
Ugovora uvećanih za  zakonske zatezne kamate koje teku od dana primitka sredstava 
Županije. 
 

Članak 11. 
 

            Korisnik financiranja potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati Opći 
uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaja za financiranje 
projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2022. godinu, a 
propisani su u odredbama članaka 37. do 55. 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., 37/21.).  
 

Članak 12. 
 

            U slučaju proturječnosti između odredbi ovoga Ugovora i Općih uvjeta koji se 
primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaja za financiranje projekata iz 
područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2022. godinu, odredbe ovog 
Ugovora imat će prvenstvo. 
 

Članak 13. 
 

            Sporove koji mogu nastati u vezi provedbe ovog Ugovora ugovorne strane su 
suglasne rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju sudsku nadležnost. 
 

Članak 14. 
 

            Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak 
zadržava Županija, a 1 (jedan) primjerak Korisnik financiranja. 
 

 

               

    

Korisnik financiranja 
 

  

Istarska županija 
 

  

         

Župan 
  

    

odgovorna osoba 
 

     

       

Boris Miletić 
  

    

 
 

     

             

               

               

               

    

Broj: 
 

  

Klasa:  
 

  

         

Urbroj:  
 

  

    

(mjesto, datum) 
 

     
       

Pula, 
 

 
 

    

 


