
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)  i čl. 65. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije „, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 1/18, 2/18. i 30/18- pročišćeni tekst), Župan 
Istarske županije dana 31. svibnja 2019. godine donosi  
 
 

 
O D L U K U  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje provedbe 
Regionalnog programa za mlade Istarske županije 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje provedbe Regionalnog 
programa za mlade Istarske županije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), osniva se 
Povjerenstvo, utvrđuju se zadaci i imenuju članovi Povjerenstva za praćenje Regionalnog 
programa za mlade Istarske županije. 
Zaključak o prihvaćanju Regionalnog programa za mlade usvojen je na sjednici Skupštine 
Istarske županije 26. ožujka 2018. godine i objavljen je u Službenim novinama Istarske 
županije br. 5/2018.  
 

Članak 2. 
 
Povjerenstvo čine:  
 

1. Bruno Jurada, član Savjeta mladih Istarske županije, 
2. Gabrijela Makovac, članica Savjeta mladih Istarske županije, 
3. Nada Katić, ispred Udruge mladih i Alumni FET Pula, 
4. Anja Šumberac, ispred Udruge Alfa Albona, 
5. Dea Blažina ispred Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i  
6. Silvija Škopac ispred Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije  

 
Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. 
 

Članak 3. 
 
Povjerenstvo radi na sjednicama.  
Sjednice Povjerenstva saziva i njima predsjeda predsjednik/ca  Povjerenstva ili njegov/a 
zamjenik/ca. Na sjednici se vodi Zapisnik koji potpisuje predsjedatelj/ica sjednicom.  
Povjerenstvo donosi zaključke većinom glasove nazočnih članova Povjerenstva. 
 

Članak 4. 
 
Zadatak Povjerenstva je da izradi dvogodišnji Akcijski plan sa ciljem provedbe mjera i 
aktivnosti iz Regionalnog programa za mlade Istarske županije u suradnji s upravnim tijelima 
i jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji raditi na implementaciji mjera i aktivnosti, 
te u konačnici pripremi godišnjeg Izvješća o provedbi Regionalnog programa za mlade na 
području Istarske županije, te evaluirati, prati i vrednovati učinke provedbe.  
Prilikom predlaganja mjera i aktivnosti kroz Akcijski plan za provedbu Regionalnog programa 
za mlade IŽ Povjerenstvo ima obvezu razmotriti i prema mogućnostima implementirati 
prihvaćene primjedbe tijekom savjetovanja s javnošću koje je provedeno prije donošenja  
Regionalnog programa za mlade.  



                                                             
 

Članak 5. 
 
Članovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova 
za dolaske na sjednice kao i članovi Savjeta mladih Istarske županije.  
Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Stručna služba Skupštine Istarske 
županije.  
 

Članak 6. 
 
Mandat članova Povjerenstva traje do opoziva ili isteka mandata Savjeta mladih Istarske 
županije.  
 

Članak 7. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
KLASA: 013-02/19-01/16 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 
Pula, 31. svibnja 2019.  
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

 
        ŽUPAN  

       mr. sc.  Valter Flego  
Dostaviti:  
1. Imenovanim članovima,  
2. Savjetu mladih Istarske županije, predsjedniku  
3. Savjetima mladih jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, 
4. Upravnim tijelima Istarske županije.,  
5. Pismohrana, ovdje  
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