
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 
Na temelju članaka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ 

br. 10/09., 4/13., 16/16., 2/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 66. 

Statuta Istarske županije i člankom 47. 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.), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana 

Istarske županije, dana 14. travnja 2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih 

sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu 

financijskih podrški za projekte malih vrijednosti  
 

I. 

Zbog pojačane borbe protiv epidemije koronavirusa, te potrebe preusmjeravanja 

proračunskih sredstava ranije raspoređenih u ove namjene, stavlja se van snage 

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 

2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti KLASA: 402-

01/20-01/04, URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 od 19. veljače 2020. godine i to u dijelu koji 

se odnosi na sljedeća prioritetna područja: 

- kulture - sredstva raspoređena u razdjel 006, pozicija 200374, Proračuna IŽ za 

2020.g. u iznosu od 80.000,00 kuna 

- zdravstva i socijalne skrbi - sredstva raspoređena u razdjel 008, pozicija 

200855, Proračuna IŽ za 2020.g. u iznosu od 100.000,00 kuna 

- poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva - 

sredstva raspoređena u razdjel 007, pozicija 200736, Proračuna IŽ za 2020.g. u 

iznosu od 150.000,00 kuna 

- promicanja dvojezičnosti i očuvanja kulturne baštine talijanske 

nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina - sredstva raspoređena u 

razdjel 010, pozicija 205632, Proračuna IŽ za 2020.g. u iznosu od 80.000,00 

kuna. 

 

II. 

U skladu sa točkom I. ove Odluke, poništava se Javni poziv za dodjelu financijskih 

podrški za projekte malih vrijednosti u 2020. godini u dijelu koji se odnosi na prioritetna 

područja iz točke I. ove Odluke. 

 

III. 

Utvrđuje se da će stupanjem na snagu ove Odluke te temeljem ranije donijete Odluke 

KLASA:402-01/20-01/04, URBROJ:2163/1-01/8-20-04 od 27. ožujka 2020. godine koja 

se odnosi na poništenje Javnog poziva u odnosu na prioritetno područje odgoja i 

obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti, Javni poziv za dodjelu financijskih 

podrški za projekte malih vrijednosti u 2020. godini biti u potpunosti poništen o čemu će 

sve udruge koje su podnijele prijave po istome, a čije prijave nisu razmatrane od strane 

nadležnih Povjerenstva, biti obaviještene od strane nadležnih Upravnih odjela Istarske 

županije. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama 

Istarske županije, te mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 



 
KLASA: 402-01/20-01/04 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-06 
Pula, 14. travnja  2020. 
 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

 

 

 

 

                             Zamjenik župana koji  

                           obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 

 

 

 
Dostaviti: 

1. Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost 

2. Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 

3. Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo,  

      lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo 

4. Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine 

5. Zamjeniku župana koji obnaša dužnost Župana 

6. Pismohrana, ovdje 
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