ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Na temelju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018. – 2023.
godine i članka 65. stavak 1. točke 7. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske
županije» broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18) Župan Istarske županije dana 27. lipnja
2018. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu
Istarske županije
I.
Imenuje se Povjerenstvo za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske
županije, u sastavu:
1. Fabrizio Radin, zamjenik župana zadužen za područje upravljanja imovinom – Predsjednik
Povjerenstva
2. Vesna Pavletić, v.d. Pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju - članica Povjerenstva
3. Tatjana Matošević – Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije - članica
Povjerenstva
4. Josip Zidarić – Pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj - član Povjerenstva
5. Sonja Grozić Živolić – Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb - članica
Povjerenstva
6. Patricia Percan - Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu članica Povjerenstva
7. Ezio Pinzan – Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu – član Povjerenstva
8. Vladimir Torbica, Pročelnik Upravnog odjela za kulturu - član Povjerenstva
9. Ivana Dragišić – v.d. Pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske
poslove - članica Povjerenstva
II.
U radu Povjerenstva, uz članove navedene u točki I, po potrebi mogu sudjelovati i
uprava/ravnatelj/predstavnik pravne osobe čiji je osnivač ili vlasnik Istarska županija te druge
stručne osobe.
III.
Povjerenstvo je kao koordinativno tijelo zaduženo za utvrđivanje ciljeva i prioriteta za
određena područja nadležnosti županije (zdravstvo, socijala, obrazovanje, kultura,
poljoprivreda i dr.), koordinaciju i pripremu planova upravljanja i raspolaganja imovinom sa
svim dionicima u provedbi (ustanove, trgovačka društva i drugi pravni subjekti u vlasništvu
županije, ostale zainteresirane strane) te izvješćivanje o realizaciji tih planova.

IV.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za
decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
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Dostaviti:
1. UO IŽ – svima,
2. Ustanovama i t.d. u vlasništvu IŽ – svima,
3. Pismohrana, ovdje

