
 

Na temelju odredbe članka 184. stavka 2. i 185. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne 
novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), članka 249. Pravilnika o 
minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 40/14 i 66/15) i članka 
65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 
2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske 
županije dana 03. ožujka 2020. godine donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih 

usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga 
koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost 

 
 

I. 
 

Imenuje se Povjerenstvo za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga 
starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju 
fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost, u sastavu: 
 

1. Ivana Mofardin, dipl. iur., kao predsjednica, 
2. Marija Miljković, dipl. sanit. ing., kao članica 
3. Josip Zidarić, dipl. ing. arh., kao član, 
4. Nataša Guštin, dipl. iur., kao zamjenica predsjednice Ivane Mofardin, 
5. Klaudija Ivančić Radolović, dipl. sanit. ing., kao zamjenica članice Marije Miljković, 
6. Andi Škabić, mag. ing. aedif., kao zamjenik člana Jospia Zidarića. 
 

II. 
 

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova i nagradu u svojstvu vještaka, 
a sukladno članka 161. i 162. Zakonu o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 
br.47/09). 

 
III. 

 
Troškove i nagradu iz točke II. ovog akta snosi stranka na čiji je zahtjev postupak 

pokrenut. 
 

IV. 
 
Ovim aktom stavlja se izvan snage Rješenje Župana o Povjerenstva za ispitivanje 

minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, 
usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost KLASA: 
550-01/17-01/12, URBROJ: 2163/1-01/8-17-3 od 29. rujna 2017. godine i Rješenje Župana o 
imenovanju člana Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga 
starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju 
fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost KLASA: 550-01/18-01/03, URBROJ: 2163/1-01/8-
18-02 od 23. travnja 2018. godine 

 
 
 
 
 



 

V. 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu s danom donošenja. 
 
 
 
KLASA: 550-01/20-03/03 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 03. ožujka 2020. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 
 

Dostaviti: 
1. Imenovani članovi Povjerenstva 
2. Nataša Grgorinić 
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
4. Upravni odjel za financije i proračun Istarske županije 
5. Pismohrana, ovdje 

 

 
 


