
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju točke V. st. 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna 

Istarske županije za 2020. godinu, razdjel 006, pozicija 200406.01, Fond solidarnosti za 

kulturnu djelatnost, KLASA:402-08/20-01/06, URBROJ:2163/1-01/8-20-02 od 07. kolovoza 

2020. godine i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 

10/09,04/13,16/16,01/17,02/17,02/18,30/18 - pročišćeni tekst i 10/20), Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana Istarske županije - Regione Istriana, dana 02. listopada 2020. 

godine, donosi 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po 

Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za 

kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u 

kulturi/umjetnosti na području Istarske županije - Regione Istriana 

 

I. 

Utvrđuje se da je Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije donio 

Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna istarske županije za 2020. 

godinu, razdjel 006, pozicija 200406.01, Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost KLASA: 

402-08/20-01/06, URBROJ:2163/1-01/8-20-02 od 02. kolovoza 2020. godine, kojom je 

utvrđena obveza objave Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda 

solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore nezavisnim  profesionalcima 

u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije - Regione Istriana. 

 

II. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih 

sukladno Odluci i Javnom pozivu iz točke I. ove Odluke. 

 

III. 

Osniva se i imenuje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po Javnom pozivu za 

dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku 

jednokratne potpore nezavisnim  profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske 

županije - Regione Istriana, u sastavu: 

1. Ester Duić, predsjednica     (zamjenica predsjednice: Melita Ferenčić)  

2. Lara Mahmutović, članica    (zamjenica članice: Gracijela Milotić)                 

3. Aleksandra Vinkerlić, članica (zamjenica članice: Manuela Gržinić)                         

    

IV. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava razmatra i ocjenjuje prijave za dodjelu jednokratnih 

potpora koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva iz točke I. ove Odluke, po slobodnoj 

ocjeni, u granicama svojih ovlasti. 

 



 

V. 

Povjerenstvo iz točke III. ove Odluke daje prijedlog pročelniku Upravnog odjela za kulturu i 

zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana, za dodjelu jednokratnih potpora nezavisnim 

profesionalcima u kulturi/umjetnosti  na području Istarske županije - Regione Istriana. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 023-01/20-06/30 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 02. listopada 2020. 
 

 

 

Zamjenik župana koji obnaša 
 dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 

 

Dostaviti: 

1. Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost 

2. Članovima i zamjenicima članova (putem UO) 

3. Pismohrana, ovdje 
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