
VAŽNE NAPOMENE: 
 
I. Sustav turističkih zajednica može se kandidirati za Model II. do 

visine ukupno kandidiranih vlastitih sredstava za Model I. 
 
II. Kandidature koje uključuju udruživanje sredstava županijskih 

turističkih zajednica zajedno s lokalnim turističkim zajednicama i 
gospodarskim subjektima (Model I.) ili samo s lokalnim turističkim 
zajednicama (Model II.), imaju prednost u odnosu na kandidature u 
kojima sredstva udružuju lokalne turističke zajednice (i gospodarski 
subjekti) bez županijskih turističkih zajednica. 

 
III. Tvrtke dužnici boravišne pristojbe i turističke članarine ne mogu 

sudjelovati u natječaju o dodjeli sredstava za udruženo oglašavanje 
u 2009. godini. 

 
IV. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice Natječaj za udruženo 

oglašavanje objavljuje u dnevnom tisku u Hrvatskoj, na Internet 
stranicama Hrvatske turističke zajednice www.croatia.hr i 
Ministarstva turizma www.mint.hr te pisanim putem obavještava 
turističke zajednice županija, predstavništva Hrvatske turističke 
zajednice u inozemstvu i strukovne udruge (HUH, KUH, OMH, UHPA i 
UNPAH) o raspisanom Natječaju. 

 
V. Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi odluku o dodjeli 

sredstava u skladu s naznačenim modelima i kriterijima. 
 
VI. Rok za prijavu na Natječaj za Modele I., II. i V. je do 21. siječnja 

2009. godine. 
Rok za prijavu na Natječaj za Modele III. i IV. teče do iskorištenja 
raspoloživih sredstava, a najkasnije do 21. siječnja 2009. godine. 
U slučaju da se sredstva ne iskoriste do 21. siječnja 2009. godine, 
rok za Natječaj za Modele III. i IV. produžava se za 30 dana. 
 
Prijava mora biti podnesena u pisanom obliku na adresu: 

   Hrvatska turistička zajednica 
   Glavni ured 
   Iblerov trg 10/IV 
   10000 Zagreb 
 

s naznakom "Kandidatura za dodjelu sredstava za udruženo 
oglašavanje u 2009. godini". 

 
VII. Krajnji rok za odobravanje sredstava za Modele I., II. i V., u skladu 

s odlukama povjerenstva za provedbu Natječaja, je 31. siječnja 
2009. godine. Prvi rok za odobravanje sredstava za Modele III. i IV., 
u skladu s odlukama Povjerenstva za provedbu Natječaja, je 16. 
siječnja 2009. godine, a drugi rok je 6. veljače 2009. godine. 

 

http://www.croatia.hr/
http://www.mint.hr/

