OBRAZAC IZVJEŠĆA
O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU
STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE 2016.-2020.
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zainteresiranom javnošću o nacrtu Strategije
razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.2020. godine.
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
UPRAVNI
ODJEL
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GOSPODARSTVO
provodi savjetovanje
ISTARSKE ŽUPANIJE
Svrha dokumenta
Izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću o nacrtu Strategije
razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.2020. godine u svrhu upoznavanja javnosti o
pristiglim prijedlozima i primjedbama na nacrt
Strategije te prihvaćenim i/ili odbijenim prijedlozima i
primjedbama, s obrazloženjem istih.
Datum dokumenta
26. travnja 2016.
Verzija dokumenta
I
Vrsta dokumenta
Izvješće
Nacrt Strategije razvoja ljudskih potencijala
Naziv nacrta zakona, drugog propisa
Istarske županije 2016.-2020. godine
ili akta
Naziv tijela nadležnog za izradu
Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije
nacrta
Predstavnici Vijeća tržišta rada istarske županije
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
Da
internetskim stranicama ili na drugi
odgovarajući način?
Nacrt je objavljen 4. ožujka 2016. godine, na
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
mrežnim stranicama Istarske županije www.istrakojoj internetskoj stranici i koliko je
istria.hr
vremena ostavljeno za javnu raspravu Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je
i savjetovanje?
17 dana.
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?
Troškovi provedenog savjetovanja

Koraljka Vitasović – Hrvatska gospodarska komora
– Županijska komora Pula
Milivoj Gospić – Gospodarska škola Istituto
professionale Buje
Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
nije iziskivala dodatne financijske troškove.

PRISTIGLE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI TE RAZLOZI NE/PRIHVAĆANJA POJEDINIH
PRIMJEDBI ZAINTERESIRANE JAVNOSTI NA ODREĐENE ODREDBE NACRTA
Koraljka Vitasović – Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula
Generalna primjedba se odnosila na pravopisne pogreške te je gđa. Vitasović upozorila da
bi čitav nacrt Strategije trebalo lektorirati.

Primjedba 1.
Upozoreno je na neujednačenost pisanja izvora podataka kao i naziva pojedinih tablica i
grafova:
- stranica 18 – zaposlenost i nezaposlenost; stranica 26 – plaće; navodi da je potrebno
provjeriti jesu li postoci i/ili rangiranje ispravno izračunati tj. napravljeni.
Odgovor:
Obje tablice (str. 18 i 26.) su dobivene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i kao takve ih
je konzultantica unijela u Strategiju.
Primjedba 2:
U tekstu ispod tablice 17 u tri odlomka spominju se podaci o dobitašima i gubitašima. U
svakom odlomku podaci su različiti. ŽK Pula dostavila je podatke na temelju brojke od 9.060
podnositelja GFI. Obzirom da se tekst temelji na novoj činjenici od 9.429 poduzetnika, nije
moguće da u tekstu ispod tablice 17 istovremeno stoje podaci i pokazatelji koji se odnose i
na 9.429 i na 9.060 poduzetnika .
Odgovor:
Primjedba se prihvaća te je tekst prilagođen podacima iz tablice.
Primjedba 3.
Stranica 45. Poduzetnička klima i infrastruktura (49. stranica nove Strategije)
Iako Obrtnička komora Istarske županije i Hrvatska gospodarska komora – Županijska
komora Pula nisu uvrštene u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture prema MINPOu, potrebno je ove dvije institucije navesti u ovom poglavlju obzirom na aktivnosti, ovlasti,
usluge i potpore koje pružaju tvrtkama članicama odnosno obrtnicima.
Odgovor:
Primjedba se prihvaća te je u tekstu nevedeno:
„Među institucijama koje nisu uvrštene u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture
MINPO-a treba kao dodatne potporne institucije navesti i Obrtničku komoru Istarske županije
te HGK ŽK Pula. Obje institucije u kontekstu razvoja poduzetništva važne su zbog svojih
aktivnosti, usluga i potpora koje pružaju tvrtkama članicama odnosno obrtnicima.“
Primjedba 4.
Stranica 71-73 (u novoj verziji 75-78)
Napraviti hyperlinkove (tamo gdje je moguće) na dokumente s kojima je usklađena
Strategija.
Odgovor:
Primjedba se prihvaća i hyperlinkovi su upisani.
Primjedba 5.
Ako se za svaki dokument s kojim je usklađena Strategija navode pojašnjenja, treba dodati
pojašnjenje i za Strateški plan Ministarstva uprave 2014.-2016. kao i za Strategiju razvoja
strukovnog obrazovanja u RH 2008.-2013. Na str. 73. dvaput se navodi i pojašnjava
Strategija borbe protiv siromaštva …. a tekst nije identičan. Na istoj stranici pojašnjava se i
OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020 koji nije naveden na str. 71.

Odgovor:
Primjedba se prihvaća na način da su unesene izmjene u tekstu.

Milivoj Gospić – Gospodarska škola – Istituto professionale, Buje
Primjedba 1.
Gospodin Gospić nije dao konkretne primjedbe na podjedine djelove nacrta Strategije već
njegovo viđenje na koji način bi trebalo promovirati obrtnička i industrijska, odnosno
proizvodnih i uslužnih zanimanja u Istarskoj županiji.
„Cilj nam je kroz Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije u periodu od 20162020. napraviti promociju proizvodnih i uslužnih zanimanja u našoj Županiji u koju bi bile
uključene: Obrtnička komora Istarske županije, Gospodarska komora Istarske županije,
Istarska razvojna agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, strukovne škole Istarske
županije koje obrazuju učenike u proizvodnim i uslužnim zanimanjima, trgovačka društva i
obrti, kao i javnih poduzeća koji djeluju u našoj Županiji i koji imaju potrebu za tim
zanimanjima.„
Također, predložio je da treba uključiti lokalne i državne medije, ali i jedinice lokalne
samouprave te projekt nazvati „Program obrazovanja za poduzetništvo u obrtu“.
Odgovor:
Mjera 3.4. Poticanje poduzetništva i samozapošljavanja uključuje promociju i poticanje
raznih oblika poduzetništva i samozapošljavanja kod osoba osoba na tržištu rada.
Kao mjera je navedeno uključivanje mladih u volonterske
osamostaljivanju, samozapošljavanju i razvoju poduzetništva.

procese

koji

vode

