
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju članka 27. 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., 19/2017.), Župan Istarske županije 25. veljače 2019. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva  

za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, 
sporta, tehničke kulture i znanosti, temeljem javnog poziva za prijavu programa za 

sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna 
Istarske županije za 2019. godinu 

 
 
I. 
 

U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, 
obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti, temeljem javnog poziva za prijavu programa 
za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske 
županije za 2019. godinu (dalje: Povjerenstvo za ocjenjivanje) se kao članovi imenuju: 
 
1. Gordana Širol– iz Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove 

Istarske županije - voditeljica, 
2. Ljiljana Zagrić – iz Ureda državne uprave, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti 

Istarske županije - članica, 
3. Miljenka Nikolić –  iz Grada Pule - članica. 
 
 

II. 
 

Kao zamjenski članovi osobama iz toč.I. imenuju se: 
 
1. Karmen Grubor  - iz Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove 

Istarske županije  - zamjenica voditeljice, 
2. Marija Ivić Kačan - iz Ureda državne uprave Istarske županije - zamjenica članice, 
3. Jasmina Lichtenberg - iz Grada Pule - zamjenica članice. 
 
Zamjenski članovi obavljaju dužnost članova Povjerenstva za ocjenjivanje u slučaju njihove 
odsutnosti odnosno spriječenosti u obavljanju dužnosti. 

 
 

III. 
 

Povjerenstvo za ocjenjivanje dužno je donijeti Poslovnik o radu kojim će urediti način 
obavljanja svojih zadaća, prava i obveze članova Povjerenstva, način donošenja odluka i 
druga pitanja iz svoga djelokruga, a dužnosti su mu utvrđene člankom 28. i ostalim odredbama 
Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
na području Istarske županije. 
 
 
  



                                                             
 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
KLASA: 402-01/19-01/04 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 
Pula, 25. veljače 2019. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

ŽUPAN 
mr.sc. Valter Flego 

 
 

 
 
Dostaviti: 
1. Članovima Povjerenstva, svima, 3x, 
2. Zamjenicima članova Povjerenstva, svima, 3x, 
3. UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ, Labin, G. Martinuzzi 2, 
4. Pismohrana, ovdje. 
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