
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske („Narodne Novine“ br. 41/20), članka 28. 

Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17 i 19/17) i članka 

65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 

2/17 i 2/18) zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, dana 24. travnja 

2020. godine, donosi 

 

ODLUKU  
O IZMJENAMA ODLUKE 

o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova 
studenata Istre iz Proračuna Istarske županije – Regione Istriana za 2020. godinu 

 
I. 

Ovom Odlukom vrše se izmjene Odluke o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje 
materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije – Regione 
Istriana za 2020. godinu, Klasa: 402-01/20-01/02, Ur. broj: 2163/1-01/8-20-04 od 19. ožujka 
2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka).  
  

II. 
Točka II. Odluke mijenja se i glasi: 
U okviru Javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada 
Klubova studenata Istre 2020. godinu će se iz Proračuna Upravnog odjela za talijansku 
nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije financirati materijalni troškovi 
rada Klubova studenata Istre i to kako slijedi: 

1. Klubu studenata Istre „Mate Balota“, 10 000 Zagreb, Ilica 13, odobravaju se ukupna 
financijska sredstva u visini od 32.000,00 kuna, koja će se isplatiti iz Proračuna 
Istarske županije za 2020. godinu.   

2. Klubu studenata „Istarski klub“ Rijeka, 51 000 Rijeka, Blaža Polića 2/II, odobravaju se 
ukupna financijska sredstva u visini od 32.000,00 kuna, koja će se isplatiti iz Proračuna 
Istarske županije za 2020. godinu.   

 
III. 

Nadležnost nad realizacijom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za talijansku 
nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije. 
 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 402-01/20-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-06 
Pula, 24. travnja 2020. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji  

obnaša dužnost župana 
              Fabrizio Radin 

Dostava: 
1. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu  

i druge etničke skupine IŽ, 
2. Pismohrana, ovdje 
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