
ELEKTRONIČKA ISPRAVA
 

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst i 10/20), u vezi s člankom 4. 
Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir banke/banaka za uključivanje u 
Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ KLASA: 302-02/20-01/02, 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-06 od 28. kolovoza 2020., Zamjenik župana koji obnaša dužnost 
Župana dana 22. rujna 2020. godine, donio je 

 

ODLUKU  
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za odabir banaka 

 za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 
 
 
1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za odabir banke/banaka za uključivanje u Program 

kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ KLASA: 302-02/20-01/02; URBROJ:  
2163/1-22/9-20-34 od 17. rujna 2020. 

 
2. Potrebna sredstva za subvencioniranje kamate, uz kreditni potencijal od 80 mil kn 

osiguravaju se u Proračunu Istarske županije za 2020. godinu, razdjel 14, na poziciji 
205919. 
 

3. Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ provest će se u suradnji s 
poslovnim bankama koje su u postupku prikupljanja ponuda ponudile najpovoljnije uvjete 
i to:  

 Istarska kreditna banka Umag d.d. 

 Privredna banka Zagreb d.d. 

 Raiffeisenbank Austria d.d. 

 Erste&Steiermärkische bank d.d. 

 OTP banka d.d. 

 Zagrebačka banka d.d. 

 Hrvatska poštanska banka d.d. 

 Addiko Bank d.d. 
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo za pripremu prijedloga Ugovora sa poslovnim 
bankama o provedbi Programa. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da, na temelju ove Odluke dostavi obavijest o 
odabiru poslovnim bankama koje su dostavile ponude. 

 
5. Zadužuje se Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. za operativnu provedbu Programa. 

 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 302-02/20-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-08 
Pula, 22. rujna 2020. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji  

obnaša dužnost Župana 
Fabrizio Radin 

 



 

 
Dostaviti: 

- Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije 
- Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije 
- Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. 
- Pismohrana 
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