
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ 

br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17., 02/17., 2/18., 30/18. - pročišćeni tekst i 10/20), Zamjenik 

župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, na prijedlog Upravnog odjela za 

kulturu i zavičajnost Istarske županije, dana 25. studenoga 2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o načinu raspodjele preostalih raspoloživih sredstava iz Proračuna 

Istarske županije za 2020. godinu, razdjel 006, pozicija 200406.01, 

Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost 

 

I. 

Utvrđuje se da je, zbog novonastale situacije uvjetovane epidemijom COVID 19, 
Istarska županija u Proračunu za 2020. godinu, u razdjelu 006 - Upravni odjel za 
kulturu i zavičajnost, pozicija 200406.01, opis - Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost, 
osigurala sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00kn (slovima: dvjestotisućakuna) te 
da je Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana dana 07. kolovoza 2020.g. donio 
Odluku o načinu raspodjele navedenih sredstava na način da se 100.000,00kuna 
raspodjeli temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim 
profesionalcima u kulturi, a 100.000,00kuna temeljem Javnog poziva za dodjelu 
jednokratne potpore za zaposlene u udrugama u kulturi koje ne obavljaju gospodarsku 
djelatnost. 

 
II. 

Utvrđuje se da je Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, temeljem Odluke iz točke I., 
proveo postupak Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti  
za kulturnu djelatnost, udrugama u kulturi na području Istarske županije - Regione 
Istriana  u obliku jednokratne potpore za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika te 
da je po okončanju navedenog postupka raspodijeljeno ukupno 60.000,00kuna dok je 
40.000,00kuna ostalo neraspodijeljeno.             
 

III. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele preostalih neraspodijeljenih sredstava  u     

iznosu od 40.000,00kuna  iz Proračuna Istarske   županije za 2020. godinu, razdjel 006 

- Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, pozicija 200406.01, opis - Fond solidarnosti za 

kulturnu djelatnost. 

IV. 

Sredstva iz točke III. ove Odluke raspodijeliti će se na temelju  Javnog poziva za  

dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku 

jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije - Regione 

Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost. 

  

V. 

Javni poziv iz točke IV. ove Odluke objavit će se na mrežnim stranicama Istarske 

županije - Regione Istriana te se za objavu i provođenje postupka po Javnom pozivu 

zadužuje Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana. 

 

                                                                        

 

                                         

VI. 



Pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost imenovati će Povjerenstvo za 

pripremu i provedbu postupka Javnog poziva iz točke IV. ove Odluke te za provjeru 

ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva. 

 

VII. 

Postupak ocjene prijava po Javnom pozivu iz točke IV. ove Odluke provesti će 

Povjerenstvo  

u sljedećem sastavu: 

a) Ester Duić - predsjednica 

b) Lara Mahmutović - članica 

c) Aleksandra Vinkerlić - članica 

 

VIII. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava po Javnom pozivu iz točke IV. 

ove Odluke i prijedloga Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost, župan Istarske 

županije - Regione Istriana donosi Odluku o dodjeli jednokratnih potpora. 

 

IX. 

Na temelju Odluke iz točke VIII. Istarska županija – Regione Istriana će, kao davatelj 

financijske potpore, sa  korisnicima potpora sklopiti pojedinačne ugovore.  

 

X. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske 

županije - Regione Istriana. 

 

XI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 023-01/20-06/41 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 25. studenoga 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 
 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije 
2. Pismohrana, ovdje 
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