IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA NACRTA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O DODJELI
STIPENDIJA STUDENTIMA ISTARSKE ŽUPANIJE
Nositelj izrade izvješća: ISTARSKA ŽUPANIJA
Mjesto, datum Labin, 16. srpnja 2019.
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s
javnošću

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija
studentima Istarske županije

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

Stupanjem na snagu Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca
u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih
podatka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj
42/2018) od 9. svibnja 2018. godine, ostalih nacionalnih propisa
kojima se regulira zaštita osobnih podataka, Istarska županija ima
obvezu u općim aktima unijeti odredbe o zaštiti osobnih podataka.
Sukladno navedenom obveza je Istarske županije da u Pravilnik o
dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine
Istarske županije“ broj 10/15,14/15-ispravak, 18/15-ispravak i 16/16)
unese odredbe u zaštiti osobnih podataka.

Navesti poveznicu na internetsko mjesto odnosno portal:
Objava dokumenata za savjetovanje

http://www.istra-istria.hr
Navesti razdoblje trajanja savjetovanja:

Razdoblje provedbe savjetovanja

15. lipnja 2019.-14. srpnja 2019.
Navesti razloge za provedbu savjetovanja u kraćem roku (ako je rok
kraći od 30 dana):
Navesti skupine podatke o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima:

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti
savjetovanja s javnošću

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja
i prijedloga s obrazloženjem razloga za
neprihvaćanje
Ostali oblici savjetovanja s javnošću
Troškovi provedenog savjetovanja

Tijekom savjetovanja s javnošću u postupku donošenja Nacrta
Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija
studentima Istarske županije, nitko nije dostavio primjedbe,
prijedloge.
Priložiti tablicu prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi –prilog 1.
Tablica se ne prilaže jer nema zaprimljenih primjedbi, prijedloga.
n/p
.Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije iziskivala
dodatne financijske troškove.

