
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20); 
članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 
04/13, 16/16, 1/17, 2/17. 2/18, 30/18 i 10/20), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ br. 16/2017), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 
74/14, 70/17, 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
(Narodne novine, broj: 26/15), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije 
dana 22. ožujka 2021. godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za 

financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju 
gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo provodi Javni natječaj za financiranje 
programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području 
Istarske županije za 2021. godinu. 
 

Članak 2. 
 
Imenuje se Stručno Povjerenstvo za procjenu zaprimljenih prijava koje su uspješno ispunile 
provjeru propisanih uvjeta natječaja u sastavu: 

1. Igor Jurčić, Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske 
programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi 
europei“ 
2.  Jelena Nikolić, IDA d.o.o., Istarska razvojna agencija 
3.  Eros Sorić, Obrtnička komora Istarske županije 
 
Zamjenski član: 
 
1. Andi Kalčić, IDA d.o.o., Istarska razvojna agencija 
 
 

Članak 3.  
 

Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i 
Poslovniku davatelja financijskih sredstava. 
 
 

Članak 4. 
 

Članovi Povjerenstava obavezni su potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 
 
 
 
 



 

 
Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
KLASA: 402-10/21-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 
Pula, 22. ožujka 2021.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 
 
 

Zamjenik župana koji obnaša   
dužnost Župana 

 
        Fabrizio Radin 

 

 
Dostaviti: 

1. Upravni odjel za gospodarstvo IŽ 

2. Članovima povjerenstva 

3. Pismohrana, ovdje     
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