
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17); članaka 65. i 

85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 

1/17, 2/17 i 2/18), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske 

županije“ br. 16/2017), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17), te sukladno 

odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), 

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 27. prosinca 2019. 

godine donosi  

  

 

ODLUKU  

o objavi Javnog natječaja za financiranje manifestacija i projekata udruga 

koji doprinose razvoju turizma na području Istarske županije za 2020. godinu 

  

 

Članak 1.  

  

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 

manifestacija i projekata udruga koji doprinose razvoju turizma na području Istarske županije 

za 2020. godinu, iz raspoloživih sredstava Istarske županije osiguranih u proračunu.   

Članak 2.  

  

Donosi se tekst Javnog natječaja za financiranje manifestacija i projekata udruga koji 

doprinose razvoju turizma na području Istarske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: 

Javni natječaj) te isti čini sastavni dio ove Odluke.  

  

Članak 3.  

  

Sredstva za provedbu Javnog natječaja u ukupnom iznosu od 230.000,00 kn 

(dvjestotridesettisuća kuna) predviđena su u Proračunu Istarske županije za 2020. godinu, 

razdjel 005 – Upravni odjel za turizam.  

  

Članak 4.  

  

Sredstva navedena u članku 3. ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja čiji 

je nositelj Istarska županija, Upravni odjel za turizam i u skladu s Natječajnom 

dokumentacijom koja je sastavni dio ove Odluke.  

 

Članak 5. 

  

Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja iz članka 2. ove Odluke obuhvaća:   

 

1. Tekst Javnog natječaja   

2. Upute za prijavitelje  

3. Obrazac opisa manifestacije/projekta   

4. Obrazac proračuna  

5. Obrazac popisa dokumentacije  

6. Obrazac za procjenu kvalitete prijave  



                                                             
 

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja  

8. Obrazac Ugovora o financiranju  

9. Obrazac opisnog izvještaja  

10. Obrazac financijskog izvještaja  

11. Obrazac Sporazuma o partnerstvu  

12. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge na području Istarske županije 

  

Članak 6.  

  

Javni natječaj s natječajnom dokumentacijom iz točke 5. ove Odluke objavljuje se u cijelosti 

na mrežnim stranicama Istarske županije i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade 

Republike Hrvatske.  

  

Članak 7.  

Zadužuje se Upravni odjel za turizam Istarske županije za provedbu Javnog natječaja iz 

članka 2. ove Odluke i za praćenje namjenskog utroška sredstava.   

  

Članak 8. 

  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 
 
KLASA: 402-01/19-01/30 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-04 
Pula, 27. prosinca 2019. 

  

  

REPUBLIKA HRVATSKA  

ISTARSKA ŽUPANIJA  

  

Zamjenik župana koji  

obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin  
 

 

Dostaviti:  

1. Upravni odjel za turizam IŽ 

2. Pismohrana, ovdje     
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