
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

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

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

Odluke o načinu raspodjele preostalih raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije 

za 2020. godinu, razdjel 006, pozicija 200406.01, Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost 

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

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

kulturu i zavičajnost, dana 03. prosinca 2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o dodjeli jednokratnih potpora po Javnom pozivu 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           

 

I. 

Ovom Odlukom dodjeljuju se jednokratne financijske potpore samostalnim umjetnicima na 

području Istarske županije, a temeljem 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 KLASA:023-01/20-01/52, URBROJ:2163/1-21/3-20-03 od 

25.11.2020.g. 

 

II. 

Jednokratne financijske potpore iz točke I. dodjeljuju se kako sljedi: 

 

Red.br. Ime, prezime, adresa te područje    

umjetničkog stvaralaštva 

prijavitelja/ice  

Bruto iznos koji se 

dodjeljuje u kunama 

1. Dragana Sapanjos, Novigrad - 

Cittanova,, Ulica Saini 9, likovna 

umjetnost i multimedija 

 

        10.000,00 

2. Vedran Šilipetar, Pula, Osječka 1, 

likovna umjetnost i glazba 

               10.000,00 

3. Matija Debeljuh, Vodnjan, Rudarska 3,  

audiovizualno stvaralaštvo 

          10.000,00 

4. Marko Vojnić, Pula, Ul. Kačića Miošića 

4, likovna umjetnost 

          10.000,00 

 

III. 

Sredstva iz točke II. ove Odluke isplatit će se navedenim prijaviteljima- samostalnim 

umjetnicima na području Istarske županije, iz Proračuna Istarske županije za 2020.g., razdjel 

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

kulturnu djelatnost, a temeljem Ugovora o dodjeli financijske potpore koje će Istarska 



županija sklopiti sa svakim od prijavitelja navedenih u točki II. ove Odluke, najkasnije u roku 

od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. 

 

 

IV. 

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

- Regione Istriana. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internetskim  stranicama 

Istarske županije. 

 
 
KLASA: 023-01/20-06/41 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-04 
Pula, 03. prosinca 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 

 

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 

 

 

 

 

Dostaviti: 

      1.  Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije 

      2.  Arhiva, ovdje 
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