
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17) i 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. 16/15.), po prijedlogu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu 
zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije od  30. siječnja 2018. godine, Župan 
Istarske županije dana 31. siječnja 2018. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem 
Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga 
nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba 
nacionalnih manjina Istarske županije za 2018. godinu 
 

I. 
 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem 
Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih 
neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske 
županije – Regione Istriana za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

II. 
 

U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Valerio Drandić - predsjednik (zamjenska članica – Tamara Brussich) 
2. Giuseppina Rajko – članica (zamjenska članica – Eda Griparić)                 
3. Vladimir Torbica – član (zamjenska članica – Sandra Ilić).                                     

 
III. 

 
Povjerenstvo  za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete 
natječaja/poziva sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog 
za odobravanje financijskih sredstava za programa ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve 
činjenice, odlučuje nadležno tijelo Županije utvrđeno Statutom Županije (izvršno ili 
predstavničko tijelo). 
 

IV. 
 
Povjerenstvo će  na svojoj prvoj sjednici donijeti Poslovnik povjerenstva za ocjenjivanje 
prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa 
udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba 
nacionalnih manjina Istarske županije – Regione Istriana za 2018. godinu kojeg potpisuju svi 
članovi Povjerenstva. 
 
Članovi Povjerenstva iz točke II. ove Odluke, a temeljem članka 27. Uredbe o kriterijima, 
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge,  će potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom će 
potvrditi da se niti one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu interesa. 
 
 
 
 
 



 

V. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 402-01/18-01/03 
URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 
Pula, 31. siječnja 2018. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN 
mr. sc. Valter Flego 

 
 

Dostaviti: 
1. Članovima Povjerenstva  x 3 
2. Zamjenskim članovima  x3 
3. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu  

i druge etničke skupine Istarske županije 
4. Pismohrana, ovdje 
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