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Predmet: Prijedlog Odluke o o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih   
               programa i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture,  
               temeljem javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih  
               troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2017.  
               godinu - dostavlja se 
 
  
 U privitku se dostavlja tekst prijedloga Odluke o o imenovanju Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, sporta, 
tehničke kulture, temeljem javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih 
troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu, na 
Vaše daljnje postupanje.                         
 
 
  

S poštovanjem, 
 
 
 

 
                                                                                                            PROČELNICA 
 
                                                                                                           Patricia Percan 
 
 
 



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. 16/2015.), Župan Istarske županije 20. siječnja 2017. 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, temeljem javnog poziva za 
prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre 

iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu 
 
 

I. 
 U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, 
obrazovanja, sporta, tehničke kulture, temeljem javnog poziva za prijavu programa za 
sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske 
županije za 2017. godinu (dalje: Povjerenstvo za ocjenjivanje) se kao članovi imenuju: 
1. Tijana Biletić Orlić – iz Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva       

Istarske županije - voditeljica, 
2.  Ljiljana Zagrić – iz Ureda državne uprave Istarske županije - članica, 
3.  Miljenka Nikolić – iz Grada Pule - članica. 
 

II. 
 Kao zamjenski članovi osobama iz toč.I. imenuju se: 
1. Martina Draščić - iz Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva  
                                 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: 402-01/17-01/03 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-4 
Pula, 20. siječnja 2017. 
 

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. 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 

Ovaj se akt donosi temeljem čl. 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 16/2015.), u kojem je utvrđena nadležnost Župana za imenovanje 
članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata. 

 

 

 
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM 

 
Župan je dana 30. listopada 2015. godine donio Pravilnik o financiranju programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ br. 16/2015.). Temeljem prijava koje će pristići na 
objavljeni javni poziv za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz 
Proračuna Istarske županije za 2017. godinu, a nakon što Povjerenstvo za pripremu i 
provedbu natječajnog postupka utvrdi ispunjenje propisanih formalnih uvjeta javnog poziva, 
prosljeđuje one prijave koje su ispunile te uvjete na procjenu Povjerenstvu za ocjenjivanje. 

Ovlaštenje Župana za imenovanje članova Povjerenstva za ocjenjivanje i zamjenske 
članove tog Povjerenstva je propisano u čl. 27. Pravilnika, u kojem je utvrđeno da je to 
nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega sačinjavaju predstavnici Županije, znanstvenih 
i stručnih institucija, nazavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva. Također 
je propisano da Povjerenstvo ima minimalno tri člana i isti broj zamjenskih članova, koji se 
imenuju na prijedlog nadležnog upravnog tijela Županije. 

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu stoga predlaže Županu donošenje 
Odluke kojom se u Povjerenstvo imenuju 3 člana i 3 zamjenika člana, i to: predstavnici 
Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije, Ureda državne 
uprave u Istarskoj županiji, te Grada Pule. Kriterij za prijedlog članova i zamjenika članova 
Povjerenstva kojim se vodio Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu bio je taj  
da to budu osobe koje su vezane za djelatnost obrazovanja i imaju iskustva u ocjenjivanju 
programa kod prijava na natječaje. 

Stoga se Županu predlaže donošenje Odluke u tekstu kako je predložena. 
 

 
 

       3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE OVOG AKTA 
 
 Za realizaciju ovog akta – rad Povjerenstva nisu predviđena sredstva u Proračunu 
Istarske županije za 2017. godinu, pa se prijedlogom Odluke niti ne utvrđuje pravo članova i 
njihovih zamjenika na naknadu za rad. 

 
 

 


