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PREDMET: Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava  
                    pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja  
                    zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2016. godinu 

-      dostavlja se, 
 
 
Poštovani, 
u privitku dopisa dostavljamo Vam prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva  

za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja 
zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2016. godinu, radi raspravljanja i 
odlučivanja. 
 
 
 S poštovanjem, 
 
 

Pročelnica 
                    Sonja Grozić – Živolić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 27. i 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području Istarske županije  (Službene novine Istarske 
županije br. 16/15) i članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine br. 10/09 i 4/13) 
Župan Istarske županije dana 23. ožujka 2015. godine donosi 

 
R J E Š E N J E  

o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava 
pristiglih na Javni natje čaj za financiranje projekata  

iz podru čja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji  za 2016. godinu 
 

1. Ovim Rješenjem imenuje se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni 
natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj 
županiji za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je nezavisno 
stručno procjenjivačko tijelo kojeg čine predstavnici Istarske županije, znanstvenih i 
stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva. 

2. U Povjerenstvo se imenuju 
1. Tihana Mikulčić, predstavnica Grada Poreča – za članicu 
2. Helena Mitrović, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, za 

zamjenicu članice 
3. Vesna Kordić, predstavnica Grada Poreča, za zamjenicu članice 
4. Aleksandar Stojanović – predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Istarske 

županije, za zamjenika članice 
5. Olga Dabović Rac – predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, 

za zamjenicu članice 
6. Ljiljana Dravec – predstavnica Istarske županije, za članicu 
7. Romanita Rojnić – nezavisni stručnjak, za zamjenicu članice 
8. Ines Puhar – predstavnica Centra za socijalnu skrb Pazin,  

podružnica Obiteljski centar, za članicu 
9. Roberta Katačić – predstavnica Istarske županije, za članicu 
10. Davorka Maras-Tkačuk - predstavnica Istarske županije, za članicu 
11. Danijela Lazarić Zec - predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, 

za članicu 
12. Mia Šimić - predstavnica Istarske županije, za zamjenicu članice 
 

3. Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog 
natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj 
županiji za 2016. godinu sukladno kriterijima koji su propisani u uputama za prijavitelje te 
daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za projekte. 

4. Povjerenstvo donosi svoj Poslovnik o radu kojim će urediti način obavljanja svojih 
zadaća, prava i obveza članova Povjerenstva, način donošenja odluka i druga pitanja iz 
svoga djelokruga. 

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 
 

KLASA: 402-01/16-01/13 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 23. ožujka 2016. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

         ŽUPAN 
mr.sc.Valter Flego 

Dostaviti: 
1. Imenovanim članovima Povjerenstva, 
2. UO za proračun i financije IŽ, 
3. UO za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ, 
4. Pismohrana, ovdje 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA 
 Pravna osnova za donošenje ovoga rješenja sadržana je u člancima 27. i 28. 
Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge na području Istarske županije  (Službene novine Istarske županije br. 16/15) kojima 
je propisano da ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa čini Povjerenstvo koje je 
nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojeg čine predstavnici Istarske županije, znanstvenih 
i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva. 
 Povjerenstvo mora imati minimalno 3 člana, te svaki član mora imati zamjenika. 
 Članove Povjerenstva i zamjenske članove imenuje župana na prijedlog nadležnog 
upravnog tijela Županije. 

 Odredbom članka 65. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Župana 
Istarske županije za donošenje predloženog rješenja. 

 
 
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE RJEŠENJA 
 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije objavio je Javni natječaj 

za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2016. 
godinu.  
Nakon provjere administrativnih uvjeta od strane Povjerenstva za pripremu i provedbu 
natječajnog postupka te provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, 
potrebno je ocijeniti projekata koji su ispunili administrativne uvjete od strane Povjerenstva 
koje kao nezavisno stručno procjenjivačko tijelo čine predstavnici Istarske županije, 
znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog 
društva. 

 
 
III. TEKST PRIJEDLOGA RJEŠENJA 
 
Tekst prijedloga rješenja sastavni je dio ovoga obrazloženja. 

 
 
 
 


