
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

  
Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19), članka 65. i 85. 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), te Programa 

mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač 

Istarska županija („Službene novine Istarske županije“ broj 12/2018) Zamjenik župana koji 

obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 22. rujna 2020. godine, donosi 

 
 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za izradu i provedbu Programa osiguravanja 

povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenog 
osoblja u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija 

„ISTRAMEDIC 2020“ 
 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za izradu i provedbu Programa osiguravanja 
povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenog osoblja u 
zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2020“ (u daljnjem 
tekstu - Povjerenstvo), za čije su provođenje zaduženi Upravni odjel za gospodarstvo i Upravni 
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije. 

 
 

Članak 2. 
 
U Povjerenstvo se imenuju: 

1.  Aleksandar Major, Upravni odjel za gospodarstvo - predsjednik 
2. Silvia Škopac, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb – članica  
3. Davorka Maras Tkačuk, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb – članica 
 
Zamjenski/-e članovi/-ice su: 
 
1. Tina Dužman Milovan, Upravni odjel za gospodarstvo  

 
 

Članak 3.  
 

Članovi Povjerenstva se zadužuju za izradu Programa i poduzimanje svih aktivnosti potrebnih 
za njegovu provedbu. 
 
 
 

Članak 4. 

Članovi Povjerenstava obavezni su potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 
 



 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
KLASA: 403-01/20-01/05 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-03 
Pula, 22. rujna 2020 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

 

 

 

 

 
 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za gospodarstvo 
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
3. Članovima Povjerenstva (putem UO za gospodarstvo), 
4. Pismohrana, ovdje 

 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
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