
 
 

 

 

  
 
 
 
 
          

   REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odjel za gospodarstvo 
 
Riva 8, 52100 Pula, p.p. 198 
Tel. (0)52 352-173;  fax. (0)52 352-172 
 
Klasa: 402-01/16-01/180 
Ur.broj: 2163-1-22/6-17-09 
Pula, 06. ožujka 2017. 

 
           ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 

       putem 
      STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 

 
      Dršćevka 3, Pazin 

 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu 
prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija 
udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na 
području Istarske županije za 2017. godinu 
 -  dostavlja se  
 

Poštovani,  
 
 u prilogu Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje. 
 
 S poštovanjem 
                 v.d. PROČELNICE 
                mr.sc. Lorena Brgić 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog: 

1. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni 
natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih 
organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2017. 
godinu s Obrazloženjem. 
 



Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15); članaka 65. i 85. 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16 i 1/17), 
članka 17. 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), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Župan Istarske 
županije 13. ožujka 2017. godine donosi 
 

O D L U K U  
o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj  

za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih 
organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području  

Istarske županije za 2017. godinu 
 

Članak 1. 
Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo provodi Javni natječaj za financiranje 
programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose 
razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2017. godinu. 
 

Članak 2. 
Imenuje se Stručno Povjerenstvo za procjenu zaprimljenih prijava koje su uspješno ispunile 
provjeru propisanih uvjeta natječaja u sastavu: 

1.  Slavica Benčić Kirac, Istarska županija, Upravni odjel za proračun i financije 
2.  Damir Sirotić, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula 
3.  Eros Sorić, Obrtnička komora Istarske županije 
 

Članak 3.  
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i 
Poslovniku davatelja financijskih sredstava. 
 

Članak 4. 
Članovi Povjerenstava obavezni su potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
KLASA: 402-01/17-01/10 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-4 
Pula, 13. ožujka 2017. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
          

ŽUPAN    
              mr.sc. Valter Flego  
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za gospodarstvo IŽ, 
2. Članovima povjerenstva, 
3. Pismohrana, ovdje  



OBRAZLOŽENJE 
 

1.   PRAVNI TEMELJ  
 
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15); članku 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16), članku 17. 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), Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i 
Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). 
 
 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE 
ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM 

 
Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo provodi Javni natječaj za financiranje 
programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose 
razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2017. godinu.  
 
Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Pravilniku o 
financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na 
području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.16/2015) čelnik tijela koje 
raspisuje natječaj dužno je imenovati Stručno Povjerenstvo za procjenu zaprimljenih prijava 
koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja. 

Donošenjem ovog Akta imenuje se Stručno povjerenstvo. 
 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Provedba ove odluke ne iziskuje financijska sedstva. 
 
 

4. TEKST NACRTA AKTA 

Prijedlog Odluke s obrazloženjem sastavni je dio ovog Akta.  
 
 


