
 Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA NACRTA PRAVILNIKA O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA NA STUDIJIMA ZA 

DEFICITARNA ZANIMANJA U ZDRAVSTVU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI 
 

Nositelj izrade izvješća:  ISTARSKA ŽUPANIJA 
Mjesto, datum: Labin, 12. srpnja 2019. 

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Nacrt Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na 
studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u 
Istarskoj županiji 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih 
resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač 
Istarska županija („Službene novine Istarske županije 
broj 12/18) u članku 7. propisuje mjere. Povećana 
dostupnost školovanja i stručnog usavršavanja utvrđena 
je u području 4., a u točki 4.2. utvrđena je mjera- 
stipendije za redovite studente na studijima za 
deficitarna zanimanja. 

Objava dokumenata za savjetovanje  
 
 
Razdoblje provedbe savjetovanja  
 

Navesti poveznicu na internetsko mjesto odnosno portal: 

 http://www.istra-istria.hr 

 

Navesti razdoblje trajanja savjetovanja: 

7. lipnja 2019.- 6. srpnja 2019. 

Navesti razloge za provedbu savjetovanja u kraćem roku (ako je rok 
kraći od 30 dana):   

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

Navesti skupine podatke o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima: 

Alen Gržinić, predsjednik Savjeta mladih Istarske 
županije 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja 
i prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

 

Priložiti tablicu prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi –prilog 1. 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  
 

n/p 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije 
iziskivala dodatne financijske troškove.. 

 

 

 



Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
pojedinca, 

naziv 
organizacije) 

Članak ili 
drugi dio 
nacrta na 

koji se 
odnosi 

prijedlog 
ili 

mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

1. Alen Gržinić, 
predsjednik 

Savjeta 
mladih 
Istarske 
županije 

Članak 5. 
stavak 4. 

predlaže se izmjena 
stavka 4. na način da 

glasi:  Stipendist koji je 
stekao status 

apsolventa, sukladno 
statutu ili drugom 

općem aktu 
visokoobrazovne 

ustanove, ima pravo na 
isplatu stipendije do 

kraja mjeseca u kojem je 
stekao status 
apsolventa. 

Prijedlog se ne prihvaća. 
Odredbom članka 6. stavaka 4. 
nacrta Pravilnika želi se postići 

jednakost u pravima stipendista -
apsolventa koji ostvaruju pravo na 
stipendiju Istarske županije prema 

Pravilniku o dodjeli stipendija 
studentima Istarske županije i 

Pravilniku o stipendiranju 
studenata slabijeg imovnog stanja 

u Istarskoj županiji. 

2. Alen Gržinić, 
predsjednik 

Savjeta 
mladih 
Istarske 
županije 

 

Članak 7. 
 

 

 

 

predlaže se da se isključi 
mogućnost dodjele 

stipendije studentima 
koji studiraju na 

privatnim fakultetima 
 

Prijedlog se ne prihvaća. Cilj koji se 
ovim Pravilnikom želi postići je 

dodjeljivanje stipendija redovnim 
studentima na studijima za 

deficitarna zanimanja u zdravstvu 
Istarske županije te nakon 

završetka trajanja obrazovnog 
plana i programa propisanog 

statutom ili drugim aktom 
visokoobrazovne ustanove njihovo 

zapošljavanje u zdravstvenim 
ustanovama čiji je osnivač Istarska 

županija. 

3. Alen Gržinić, 
predsjednik 

Savjeta 
mladih 
Istarske 
županije 

Članak 9. predlaže se da u sastav 
Komisije za dodjelu 

stipendija jedan 
predstavnik bude iz 

Savjeta mladih Istarske 
županije 

Zahvaljujemo na dostavljenom 
prijedlogu. Prijedlog je razmotren 
te će biti upućen Županu Istarske 
županije budući da Pravilnik ne 

razrađuje sastav Komisije za 
dodjelu stipendija. 

 



4. Alen Gržinić, 
predsjednik 

Savjeta 
mladih 
Istarske 
županije 

Članak 
12. 

stavak 1. 

da se razmotri i omogući 
dostava zahtjeva 

emailom ako je to 
tehnički provedivo 

Prijedlog se prihvaća. 

5. Alen Gržinić, 
predsjednik 

Savjeta 
mladih 
Istarske 
županije 

Članak 
13. 

predlaže se da se poveća 
broj bodova za nagradu 

sveučilišta na 35 

Prijedlog se prihvaća. 

 


