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PREDMET: Prijedlog Drugih i

2016. godinu,  
dostavlja se 

 
 
 
U privitku Vam dostavljamo Prijedlog 
za 2016. godinu, na daljnje postupanje
 
 
 
 S poštovanjem,  

 
 
 
  

REPUBLIKA HRVATSKA  

ISTARSKA ŽUPANIJA  
Službenik za informiranje  

686 

ISTARSKA ŽUPANIJA
Župan mr.sc.

PULA, Flanati

Drugih i zmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnoš
 

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnoš
daljnje postupanje. 

Službenica za informiranje

Melita Feren

 

ISTARSKA ŽUPANIJA  
mr.sc.  Valter Flego 

PULA, Flanati čka 29 

Plana savjetovanja s javnoš ću za 

Plana savjetovanja s javnošću  

 
Službenica za informiranje 

 
Melita Ferenčić, dipl. pol. 



Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“br. 25/13 i 
85/15) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09 i 
14/13), Župan Istarske županije dana 25. srpnja 2016. godine, donosi 

 
 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA 
SAVJETOVANJA S JAVNOŠ ĆU ZA 2016. GODINU 

 
I. 

 U Planu Savjetovanja s javnošću za 2016. godinu, („Službene novine Istarske županije 1/16 
i 11/16), točka I. mijenja se i glasi: 
„Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu kako slijedi: 

Red. 
br. 

Naziv dokumenta  Vrijeme 
provedbe 

savjetovanja 

Trajanje 
savjetovanja  

Upravno tijelo 
koje provodi 
savjetovanje 

1. Plan za zdravlje i socijalno 
blagostanje građana Istarske županije 
 

IV. tromjesečje 30 dana UO za zdravstvo i 
socijalnu skrb 

2. Proračun Istarske županije za 2017. 
godinu 
 

IV. tromjesečje 30 dana UO za proračun i 
financije 

3. Strategija obrazovanja Istarske 
županije 

IV. tromjesečje 30 dana UO za 
obrazovanje, sport 
i tehničku kulturu 

4. Strategija upravljanja i raspolaganja 
imovinom Istarske županije  
 

III. tromjesečje 30 dana UO za 
decentralizaciju, 
lokalnu i područnu 
(regionalnu 
samoupravu, 
prostorno uređenje 
i gradnju 

5. Županijska razvojna strategija Istarske 
županije za razdoblje od 2015. do 
2020. godine  

II. tromjesečje 15 dana Istarska razvojna 
agencija – IDA 
d.o.o. Pula 

6. Odluka o utvrđivanju mjerila za 
osiguranje sredstava za 
zadovoljavanje javnih potreba u 
djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Istarskoj župniji 

III. tromjesečje 30 dana UO za 
obrazovanje, sport 
i tehničku kulturu 

 
II. 

Ove Druge izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se u 
„Službenim novinama Istarske županije“ i na web stranici Istarske županije. 
 
KLASA: 008-01/16-01/07 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-4 
Pula, 25. srpnja 2016. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN 
mr.sc. Valter Flego 

Dostaviti: 
1. Upravnim tijelima u IŽ, 
2. Objava, 
3. Pismohrana ovdje 



OBRAZLOŽENJE 
 

I. PRAVNA OSNOVA 
Pravna osnova sadržana je u odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup 
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) koji propisuje da su jedinice lokalne 
samouprave dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno 
drugih strateških ili planskih dokumenata kad se utječe na interese građana, te u članku  65. 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09 i 4/13) koji utvrđuje 
ovlasti Župana Istarske županije. 
 

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE 
ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM  

Na prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu predlažu se Druge 
izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću zbog objavljivanja Nacrta Prijedloga Odluke 
o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja i obrazovanja u Istarskoj županiji na savjetovanje s javnošću. Ovom 
dopunom Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu stvorit će se uvjeti za donošenje 
općeg akta – Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih 
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Istarskoj županiji. Člankom 
49.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 
94/13) propisano je da mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 
djelatnosti predškolskog odgoja na području  jedinica lokalne uprave i samouprave utvrđuje 
predstavničko tijelo županije. Ta Odluka ima utjecaja na interes građana i pravnih osoba na 
području Istarske županije, pa se za njeno donošenje mora provesti postupak savjetovanja s 
javnošću. Utjecaj na interes građana i pravnih osoba očituje se tako što s jedne strane 
građani, kao zainteresirane osobe, a s druge strane JLS i predškolske ustanove, te osnivači 
istih, mogu sudjelovati u savjetovanju i davati konkretne prijedloge i primjedbe na nacrt 
Odluke, čiji će se nacrt objaviti nakon donošenja ove Dopune Plana savjetovanja. Odlukom 
će se utvrditi mogućnost sudjelovanja roditelja u plaćanju cijene vrtića do određenog 
postotka ukupne cijene, o čemu odlučuje svaka jedinica lokalne samouprave, ovisno o 
mjesnim prilikama, dok će se jedinicama lokalne samouprave utvrditi obveza da osiguraju 
novčana sredstva u najmanjoj visini od određenog postotka od utvrđene ekonomske cijene 
za svako dijete. 
Zaključno, prije upućivanja u Skupštinsku proceduru donošenja Odluke o utvrđivanju mjerila 
za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Istarskoj županiji, potrebno je provesti savjetovanje s javnošću, odnosno 
nadopuniti Plan savjetovanja s javnošću u 2016. godini, kako je naprijed predloženo. 
Predlaže se da savjetovanje traje 30 dana, koje vrijeme je utvrđeno odredbama Zakona o 
pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 10/09., 14/13.), a vrijeme savjetovanja 
bilo bi u 3. tromjesečju. Obzirom da se radi o Odluci čija izrada prijedloga je u nadležnosti 
UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, isti Odjel bi i proveo savjetovanje s javnošću u 
suradnji sa Službenikom za informiranje. 
Osim navedene izmjene, izmijenjen je rok za savjetovanje s javnošću za Proračun Istarske 
županije koji ovim prijedlogom iznosi 30 dana kako je propisano člankom 11. Zakon o pravu 
na pristup informacijama. 
 

III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  

 Za usvajanje ovog prijedloga Drugih izmjena i dopuna Plana nisu potrebna dodatna 
financijska sredstva, osim redovnih sredstava koja su osigurana u Proračunu Istarske 
županije za 2016. godinu. 



IV. ROK ZA PROVEDBU PLANA 

Rok za provedbu ovih Izmjena Plana  je kraj 2016. godine. 


