
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018. 
– 2023. godine i  članka 65. stavak 1. točke 7. Statuta Istarske županije («Službene novine 
Istarske županije» broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst) Zamjenik 
župana koji obnaša dužnost župana dana 10. srpnja 2020. godine donosi   
 
 

R J E Š E N J E 
o izmjeni i dopuni  

Rješenja o imenovanju Povjerenstva za upravljanje  
i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske županije 

 
 

I. 
Toč. I. Rješenja o imenovanju  Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u 

vlasništvu Istarske županije, Klasa: 013-02/18-01/24 Urbroj:2163/1-01/8-18-02 od 27. lipnja 
2018. g. mijenja se i glasi: 

 
„Imenuje se Povjerenstvo za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske 

županije, u sastavu:     
 
1. Vesna Pavletić, pomoćnica pročelnice za imovinu u Upravnom odjelu za prostorno 

uređenje i gradnju -  predsjednica Povjerenstva  
2. Tatjana Matošević – Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije - članica 

Povjerenstva 
3. Mirko Radolović, službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog 

odjela za održivi razvoj - član Povjerenstva 
4. Sonja Grozić Živolić – Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb  - 

članica Povjerenstva 
5. Patricia Percan - Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku 

kulturu - članica Povjerenstva 
6. Ezio Pinzan – Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 

ribarstvo i vodno gospodarstvo  – član Povjerenstva 
7. Vladimir Torbica, Pročelnik Upravnog odjela za  kulturu i zavičajnost - član 

Povjerenstva 
8. Vesna Ivančić - Pročelnica Stručne službe Skupštine – članica Povjerenstva 
9. Ivana Dragišić – predstavnica Javne ustanove  „Regionalni koordinator Istarske 

županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione 
Istriana per i programmi e fondi europei“ - članica Povjerenstva“ 

 
 

II. 
 
Toč. IV Rješenja mijenja se i glasi: 
 
„Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Povjerenstva obavljat će  Upravni 

odjel županije nadležan za poslove upravljanja imovinom.“ 
 
 

  



 

III. 
 

Ostale odredbe Rješenja ostaju na snazi u neizmijenjenom obliku. 
 

 
IV. 

 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
KLASA: 013-02/20-07/06 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-04 
Pula, 10. srpnja 2020.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana  

koji obnaša dužnost župana 
Fabrizio Radin 

 
 

Dostaviti: 
1. Imenovanim članovima/članicama Povjerenstva 
2. UO IŽ – svima 
3. Pismohrana, ovdje 
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