
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

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 
16/17,19/17) na prijedlog Pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, Zamjenik Župana koji obnaša dužnost 
Župana Istarske županije dana 23. veljače 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog 

poziva za financiranje projekata programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, 

šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2021. godinu 

I. 

U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata i/ili programa u području poljoprivrede, 
šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva putem Javnog poziva za financiranje 
projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva 
i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2021. godinu (dalje: Povjerenstvo) kao članovi se 
imenuju: 
1. dr.sc. Milan Oplanić – Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, K.Huguesa 8, 
52440 Poreč, - voditelj Povjerenstva, 
2. Neven Rimanić, - Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Stari trg 6, 52000 
Pazin, - član Povjerenstva, 
3. Miran Gortan, Ministarstvo poljoprivrede, Bunarska ulica 3, 52466 Brtonigla, - član 
Povjerenstva 

II. 

Kao zamjenski članovi osobama iz točke I. imenuju se: 
1. dr.sc Kristina Brščić – Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, K.Huguesa 8, 52440 
Poreč, - zamjenica Voditelja 
2. Goran Divjak – Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Stari trg 6, 52000 Pazin, 
52000 Pazin – zamjenik člana 
3. Marina Kocijančić – Ministarstvo poljoprivrede, Bunarska ulica 3, 52466 Brtonigla - 
zamjenica člana 
Zamjenski članovi obavljaju dužnost članova Povjerenstva u slučaju njihove odsutnosti 
odnosno spriječenosti u obavljanju dužnosti. 

III. 

Povjerenstvo je dužno donijeti Poslovnik o radu kojim će urediti način obavljanja svojih 
zadaća, prava i obveza članova Povjerenstva, način donošenja Odluka i druga pitanja iz svog 
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. 
 
KLASA: 402-01/21-01/03 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 
Pula, 23. veljače 2021. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana: 

Fabrizio Radin 
Dostaviti: 
1. Članovima Povjerenstva (3x) 
2. Zamjenicima članova Povjerenstva(3x) 
3. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo IŽ 
4. Pismohrana, ovdje 
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