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PREDMET: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih
projekata/programa - Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava
za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva,
ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu
namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima
Poštovani,
U prilogu dopisa dostavljamo Vam navedeni Predmet s molbom da istog uvrstite u
dnevni red Kolegija radi usvajanja i potpisa.
S poštovanjem,

Pročelnik Upravnog odjela
Milan Antolović
Na temelju

Temeljem članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske
županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), članka 48. Pravilnika o provedbi
Javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija te Odluke o
produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i
Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008.-2013. godine do
usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017), Župan Istarske županije
31. svibnja 2017. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje
projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i
vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu namijenjenih
turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima
I.
U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području
poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede putem Javnog poziva za
dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz
područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje
Istarska županija za 2017. godinu iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim udruženjima, Klasa:
402-01/17-01/140, Urbroj: 2163/1-03/1-17-02 od 8.5.2017.god. (dalje: Povjerenstvo
za ocjenjivanje) kao članovi se imenuju:
1. Dr.sc.Milan Oplanić – Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, K. Huguesa 8,

52 440 Poreč, - voditelj Povjerenstva,

2. Neven Rimanić, - Hrvatska poljoprivredna agencija, Prilaz Kaštelu br. 8, 52

000 Pazin, - član Povjerenstva,
3. Miran Gortan, - Hrvatska savjetodavna služba, Hrvatskog narodnog preporoda
1, 52 000 Pazin, - član Povjerenstva,
II.
Kao zamjenski članovi osobama iz točke 1. imenuju se:

1. dr.sc. Kristina Brščić iz - Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, K. Huguesa
8, 52 440 Poreč, - zamjenica Voditelja,
2. Goran Divjak – iz Hrvatska poljoprivredna agencija, Prilaz Kaštelu br. 8, 52
000 Pazin – zamjenik člana
3. Ivanka Bervida iz - Hrvatska savjetodavna služba, Titov trg 11, 52 220 Labin,zamjenica člana.
Zamjenski članovi obavljaju dužnost članova Povjerenstva za ocjenjivanje u slučaju
njihove odsutnosti odnosno spriječenosti u obavljanju dužnosti.

III.
Povjerenstvo iz točke 1. ove Odluke dužno je donijeti Poslovnik o radu kojim će
urediti način obavljanja svojih zadaća, prava i obveza članova Povjerenstva, način
donošenja Odluka i druga pitanja iz svog djelokruga.

KLASA: 402-01/17-01/13
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 31. svibnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Članovima Povjerenstva, svima, 3x (putem UO),
2. Zamjenicima članova Povjerenstva, svima, 3X (putem UO),
3. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu Istarske županije,
4. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 48. Pravilnika o provedbi
Javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija te Odluci o produljenju
rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa
ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine
Istarske županije br. 01/2017) . U Članku 85. Statuta Istarske županije („Službene novine
Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17) propisane su vrste akata koje u svom radu
donosi Župan kao izvršno tijelo Županije.
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE
NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM
Temeljem Pravilnika utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava
proračuna Istarske županije za subjekte čiji programi /projekti doprinose ispunjavanju ciljeva i
prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Istarske županije. Na temelju članka
48. Pravilnika Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata putem Javnog
poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa
iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska
županija za 2017. godinu namijenjenih turističkim zajednicama i gospodarsko-interesnim
udruženjima je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega sačinjavaju predstavnici
znanstvenih i stručnih institucija. Predmetno Povjerenstvo ima minimalno tri člana, a
članovima Povjerenstva imenuju se i zamjenski članovi. Članove Povjerenstva i zamjenske
članova imenuje Župan na prijedlog nadležnog upravnog tijela Županije, odnosno Pročelnika.
Sastav Povjerenstva usuglašen je s Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč, Hrvatskom
poljoprivrednom savjetodavnom službom i Hrvatskom poljoprivrednom agencijom,
u
slijedećem sastavu:
1. Dr.sc.Milan Oplanić, voditelj Povjerenstva, zamjenik voditelja Povjerenstva dr.sc.
Kristina Brščić, predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč,
2. Neven Rimanić, član Povjerenstva, zamjenik člana Povjerenstva Goran Divjak,
predstavnici Hrvatske poljoprivredne agencije,
3. Miran Gortan, član Povjerenstva, zamjenik člana Povjerenstva Ivanka Bervida,
predstavnici Hrvatske poljoprivredne savjetodavne službe
Slijedom navedenog predlaže se Županu Istarske županije da usvoji predloženu Odluku.
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA
Financijska sredstva za provedbu ovog Akta osigurana su u Proračuna Istarske županije za
2017. godinu u Razdjelu 7, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu Istarske županije
IV.

TEKST NACRTA AKTA

Prijedlog Odluke s obrazloženjem sastavni su dio ovog Akta.
Pročelnik Upravnog odjela
Milan Antolović

