
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 
 
 
 
 
Na temelju članka 48. Pravilnika o provedbi Javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje 
Istarska županija te Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje 
poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 
2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017), članka 65. i 85. 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 
01/17,02/17, 2/18, 30/18-pročišćen tekst, 10/20 i 6/21) na prijedlog Pročelnika Upravnog 
odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije 
Župan Istarske županije Boris Miletić dana 08. lipnja 2022. godine, donosi 
 

 

ODLUKU 
 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih putem 
Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje 
projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog 
gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2022. godinu namijenjenih JLS, 
znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, 
zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, 
gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama 
 
 
 

I. 
 

U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području poljoprivrede, 
šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih 
financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, 
šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2022. godinu 
namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim 
zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, 
gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama (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, Uprava za stručnu podršku poljoprivrede i 
ribarstva, Bunarska ulica 3, 52474 Brtonigla - član Povjerenstva 
 
 

II. 
 

Kao zamjenski članovi osobama iz točke I. se imenuju: 
 
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. 
 

Članovi povjerenstva iz točke 1. ove Odluke dužni su prije početka rada potpisati Izjave o 
nepristranosti i povjerljivosti. Povjerenstvo iz točke 1. ove Odluke dužno je 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, te ocijeniti prijavljene programe / 
projekte putem Javnog poziva i za iste predložiti iznos financijskih sredstava.  
 
 
KLASA/CLASSE: 402-01/22-01/09 
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02 
Pula-Pola, 08. lipnja 2022. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN 

Boris Miletić 
 
 
 

Dostaviti : 
1. Članovima Povjerenstva, svima, 3x (putem UO) 
2. Zamjenicima članova Povjerenstva, svima, 3X (putem UO) 
3. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije 
4. Pismohrana, ovdje 
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