REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA
POGLAVARSTVO
GIUNTA
Klasa: 021-04/09-01/23
Urbroj: 2163/1-01/8-09-2
Pula, 03. ožujak 2009.
ZAPISNIK
sa 97. sjednice Poglavarstva Istarske županije održane dana 03. ožujka 2009. godine
sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Istarske županije
u Puli, Flanatička 29
Konstatira se da su sjednici nazočni: Ivan Jakovčić - župan Istarske županije, Valerio
Drandić – podžupan Istarske županije, Sergio Bernich - podžupan Istarske županije, Veljko
Ostojić, Vedran Grubišić, Valter Poropat, Oriano Otočan, Lucija Debeljuh i Kristina Bulešić
Stanojević.
Opravdano je odsutan Darko Lorencin i Robert Matijašić.
Osim članova Županijskog poglavarstva sjednici su nazočni: Loris Kozlevac –
načelnik Policijske uprave Istarske, Mladen Dušman, Josip Zidarić, Milan Antolović, Slavica
Benčić Kirac, Mirsada Budija, Gracijano Prekalj i Vesna Ivančić te predstavnici medija.
Župan otvara sjednicu, te predlaže da se predložena točka 13. a) izostavi iz dnevnog
reda, a da se kao nadopuna dnevnog reda uvrsti nova točka
1.
a) Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna
Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću
Labin
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrñivanju prijedloga rješenja o izboru
Uprave trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za
energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno usvaja slijedeći
DNEVNI RED
1.

2.
3.
4.
5.

a) Verifikacija Zapisnika sa 95. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 96. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u siječnju 2009. godine,
Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2009. godinu,
Zaključak o prihvaćanju inicijative za proglašenje RUJANSKIH DOGAðAJA IZ 1943.
U ISTRI - DOGAðAJIMA 20. STOLJEĆA,
Nacrt Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske
uprave za ceste Istarske županije,

6.
a) Plan poslovanja društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za
2009. godinu
b) Financijski plan poslovanja Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.
Pazin, za 2009. godinu
7.
a) Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Posebnog računa Županijskog
poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“,
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b) Prijedlog Odluke o jednokratnom otpisu 25% glavnice te otpisu zatezne kamate
poljoprivrednicima – stočarima Korisnicima kredita “Fonda za razvoj poljoprivrede
i agroturizma Istre”,
c) Prijedlog Odluke o smanjenju kamatne stope na 4% po svim aktivnim ugovorima
o kreditu Korisnicima kredita “Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre”,
8. Prijedlog Pisma namjere za izgradnju Centra za regionalno ruralni razvoj Istre na
Gortanovom brijegu u Pazinu,
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Plana grañenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu,
10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Prve izmjene i
dopune Plana grañenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009.
godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka
12.
a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge tiskanja
poslovnih obrazaca u više primjeraka (porezna rješenja),
b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu računalne opreme i
pribora,
13. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave geotehničkih istražnih radova i
izrade geotehničkog projekta za Medicinsku školu Pula,
14. Zaključak o utvrñivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile
Pazin,
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole
„Rivarela“ Novigrad o prihvaćanju prijedloga Grada Novigrada o zajedničkoj kuhinji
Osnovne škole „Rivarela“ i Dječjeg vrtića „Tičići“,
16.
a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2009. godinu,
b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkih domova za 2009. godinu,
17.
a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.
br.4103 k.o. Rovinj k.č.br.zgr. 46 i 47 u vlasništvu t.d. Restis d.o.o. iz Rovinja,
p.p. 115,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.
br.3106 k.o. Rovinj k.č.br.zgr. 894 u vlasništvu Švić Alfia iz Rovinja ,Obala palih
boraca 4,
18.
a) Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna
Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom
odgovornošću Labin,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrñivanju prijedloga rješenja o izboru
Uprave trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za
energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin.
Ad-0.
Župan obavještava prisutne kako je jučer - 02. ožujka bio kao župan i u funkciji
političke stranke, na sjednici u Zagrebu, a tema su bili pregovori i rješavanje pitanja u odnosu
sa Slovenijom.
Po toj temi moguće je da se održi i tematska sjednica Županijskog poglavarstva u Bujama.
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Ad-1. a), b)
Župan daje na verifikaciju
a. Zapisnik sa 95. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b. Zapisnik sa 96. sjednice Poglavarstva Istarske županije.
-

Jednoglasno se verificira
a) Zapisnik sa 95. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Zapisnik sa 96. sjednice Poglavarstva Istarske županije.

Ad-2.
Loris Kozlevac obrazlaže Informaciju o stanju sigurnosti na području Istarske županije u
siječnju 2009. godine.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prosincu
2008. godine Broj: 511-08-01/3-13/4-09 od 20.02.2009. godine.
2. Informacija iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad-3.
Župan obrazlaže Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2009. godinu.
Potreba za Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2009.
godinu nastala je zbog potrebe usklañivanja Proračuna s Mjerama Istarske županije za
poticanje gospodarstva i zapošljavanje.
Za provedbu navedenih mjera u Proračunu Istarske županije za 2009. predlaže se
preraspodjela sredstva u ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kn u nenamjenskom dijelu
proračuna i to formiranjem novog programa u Upravnom odjelu za održivi razvoj u vidu
interventnih sredstava za poticanje gospodarstva i zapošljavanje (u vidu tekućih i
kapitalnih rashoda). Sredstva za novi program osigurana su preraspodjelom dijela troškova u
upravnom odjelu za održivi razvoj (razvoj poslovnih zona, kapitalnih pomoći jedinicama
lokalne samouprave i izrade sustavnih izmjena prostornog plana IŽ) i smanjenjem dijela
troškova reprezentacije Kabineta župana i plaća djelatnika upravnog odjela za prostorno
ureñenje i gradnju.
Veljko Ostojić smatra kako su Mjere Istarske županije za poticanje gospodarstva i
zapošljavanje socijalna poruka za poticanje gospodarstva u ovim recesijskim vremenima,
kao i model po kojem bi i država trebala isto postupit. Što se tiče turizma, država je zakasnila
sa donošenjem mjera. Nakon održanih turističkih sajmova u Münchenu i Milanu može se reći
da ovogodišnji turizam čeka teška godina. Gosti će napuštati daleke destinacije i dolaziti u
Hrvatsku, ali njihova će potrošačka moć biti mnogo slabija od prethodnih godina, pa stoga ne
treba očekivati dobre poslovne rezultate, kao ni investicijska ulaganja u turizam.
Grubišić Vedran naglašava kako je u Hrvatskoj u siječnju mjesecu 19 tisuća
nezaposlenih od očekivanih 12 tisuća. Potrebno je istaknuti zauzetost oko poduzimanja
ovakvih socijalnih komponenata gospodarskih mjera (zapošljavanje mlañih osoba od 25
godina, te starijih od 45 godina), te poticaje koji su usmjereni prema malom i srednjem
poduzetništvu, tj. prema onim segmentima koji će najviše osjetiti recesiju.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaćaju se Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2009. godinu, te se
upućuju na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini Istarske županije.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
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3. Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije za 2008. godinu omogućava se
preraspodjela rashoda u nenamjenskom dijelu proračuna u iznosu od 4.600.000,00 kn
sukladno donijetim Mjerama Istarske županije za poticanje gospodarstva i zapošljavanje.
4. Ove Izmjene i dopune Proračuna ne utječu na visinu Proračuna Istarske županije za 2009.
godinu, niti zahtijevaju osiguranje dodatnih sredstva.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad-4.
Župan daje na razmatranje prijedlog o prihvaćanju inicijative za proglašenje
RUJANSKIH DOGAðAJA IZ 1943. U ISTRI - DOGAðAJIMA 20. STOLJEĆA.
Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije - Associazione combattenti
antifasciste e degli antifascisti della Regiona Istrijana inicirao je donošenje Odluke o
proglašenju rujanskih dogañaja iz 1943. u Istri - dogañajima 20. stoljeća. U zahtjevu navode
kako smatraju da bi se proglašenjem rujanskih dogañaja iz 1943. godine - dogañajima 20.
stoljeća postiglo bolje razumijevanje i uvažavanje neponovljivih slavnih rujanskih dogañaja u
Istri iz 1943. godine, povijesnih Pazinskih odluka od 13. i 25. rujna, doprinijelo valorizaciji
trajnih vrijednosti i ukupnom povijesnom pamćenju.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se inicijativa Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije Associazione combattenti antifasciste e degli antifascisti della Regiona Istrijana da se
proglase RUJANSKI DOGAðAJI IZ 1943. U ISTRI - DOGAðAJIMA 20. STOLJEĆA.
2. Zadužuju se nadležna upravna tijela Istarske županije da pristupe izradi akta kojim
će se pravno i nomotehnički utvrditi sadržaj akta radi upućivanja u postupak usvajanja na
Skupštini Istarske županije.
Ad-5.
Vedran Grubišić daje na razmatranje prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije.
Četverogodišnji mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
Istarske županije, koji su imenovani 2005. godine, istekao je sa danom 22. veljače 2009.
godine. Stoga se predlaže da se u upravno vijeće imenuju Marčelo Marić, Vedran Grubišić,
Tedi Chiavalon i Edo Kos.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Nacrt i utvrñuje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije, te se upućuje na
razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini Istarske županije.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka odreñuje se Josip
Zidarić, dipl.ing.arh. - pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad-6. a), b)
Gracijano Prekalj daje na razmatranje:
a) Plan poslovanja društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2009.
godinu,
b) Financijski plan poslovanja Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin,
za 2009. godinu.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
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ZAKLJUČ AK
1. Prihvaća se:
a) Nacrt i utvrñuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja društva AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2009. godinu, pod Brojem: 01/03/09-2 od 20.
siječnja 2009. godine,
b) Nacrt i utvrñuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog Plana poslovanja društva
AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2009. godinu, pod Brojem: 01/03/093, od 20. siječnja 2009. godine,
2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka upućuju se Županijskoj skupštini Istarske županije, u
funkciji Skupštine Društva, na razmatranje i usvajanje.
3. Akti iz točke 1. Ovog Zaključka sastavni su dio istog.
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Milan
Antolović - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu Istarske županije i Gracijano Prekalj - direktor AZRRI - Agencije za ruralni
razvoj Istre d.o.o. Pazin.
Ad-7. a), b), c)
a) Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Posebnog računa Županijskog poglavarstva –
„Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“,
b) Prijedlog Odluke o jednokratnom otpisu 25% glavnice te otpisu zatezne kamate
poljoprivrednicima – stočarima Korisnicima kredita “Fonda za razvoj poljoprivrede i
agroturizma Istre”,
c) Prijedlog Odluke o smanjenju kamatne stope na 4% po svim aktivnim ugovorima o
kreditu Korisnicima kredita “Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre”.
Kako bi FOND, slijedom donijetih mjera Istarske županije za poticanje gospodarstva i
zapošljavanja, pravovremeno odgovorio novonastalim potrebama na terenu neophodno je
bilo, jednim dijelom, korekcijama zadrijeti u cijenu kapitala, koji se plasira poljoprivrednim
proizvoñačima odnosno obiteljskim gospodarstvima, u domenu potencijalnih korisnika naših
sredstava s obzirom na karakter suosnivača FONDA, ali još više u kriterije odnosno
preduvjete koji se moraju poštivati prilikom podnašanja zahtjeva za kreditnim sredstvima
FONDA. Zatim, nadodana je namjena kreditiranja helicikulture, odnosno intenzivne
proizvodnje puževa namijenjene gastronomiji zbog pojačanog interesa poljoprivrednika.
Novine u novom Pravilniku vidljive su i u segmentu elemenata osiguranja povrata plasiranih
sredstava i to najviše u činjenici da su jamci skinuti sa prioritetnih preduvjeta za osiguranje
kredita a zauzvrat pružena je mogućnost nadomjestaka istih sa hipotekarnim garancijama, a
i one same postale su fleksibilnije po pitanju visine kredita i omjera prema njemu.
Sve ove novine imaju za cilj da sredstva Fonda koja se prikupljaju od strane jedinica lokalne
samouprave i uprave, po osnovi Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH i od
strane lovačkog sektora u Istarskoj županiji, te budućih suosnivača koji će sa sredstvima se
uključiti u rad FONDA, budu što povoljnija i što pristupačnija potencijalnim korisnicima, a to
su prvenstveno poljoprivredni proizvoñači i obiteljska gospodarstva, te da ista promptnije
djeluju na razvojne procese u agraru na ovim prostorima.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Nacrt i utvrñuje Prijedlog Pravilnika o korištenju sredstava Posebnog računa
Županijskog poglavarstva – “Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre”.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Istarske županije na
razmatranje i usvajanje.
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
4. Za izvjestitelja po točci 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Milan Antolovićpročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu
Istarske županije.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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i
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Nacrt i utvrñuje Prijedlog Odluke o jednokratnom otpisu 25% glavnice te otpisu
zatezne kamate poljoprivrednicima – stočarima Korisnicima kredita “Fonda za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istre”
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Istarske županije na
razmatranje i usvajanje.
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
4. Za izvjestitelja po točkii 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Milan
Antolović-pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu Istarske županije.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
i
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Nacrt i utvrñuje Prijedlog Odluke o smanjenju kamatne stope na 4% po svim
aktivnim ugovorima o kreditu Korisnicima kredita “Fonda za razvoj poljoprivrede i
agroturizma Istre”
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Istarske županije na
razmatranje i usvajanje.
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Milan
Antolović-pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i
vodoprivredu Istarske županije.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad-8.
Milan Antolović daje na razmatranje prijedlog Pisma namjere za izgradnju Centra za
regionalno ruralni razvoj Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Pisma namjere za izgradnju Centra za regionalno ruralni razvoj Istre na
Gortanovom Brijegu
1. Prihvaća se Pismo namjere za izgradnju Centra za regionalno ruralni razvoj Istre
na Gortanovom Brijegu.
2. Ovlašćuje se Župan Istarske županije Ivan Jakovčić, dipl. oecc., da u ime Istarske
županije potpiše Pismo namjere za izgradnju Centra za regionalno ruralni razvoj Istre na
Gortanovom Brijegu.
3. Zadužuje se AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, da po potpisu
ovog Pisma namjere pristupi aktivnostima u svrhu realizacije istog.
4. Pismo namjere za izgradnju Centra za regionalno ruralni razvoj Istre na
Gortanovom Brijegu, iz točke 1. ovog Zaključka, sastavni je dio ovog Zaključka.
Ad-9.
Vedran Grubišić daje na razmatranje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg
obračuna Plana grañenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2008. godinu.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 76.430.143 kuna od ukupno 84.196.338
kuna odnosno 9,2 % manje od Plana. Do podbačaja je došlo u dijelu sredstva pomoći od
lokalne samouprave i prihoda pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.
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Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 76.811.675 kune, odnosno 7,0 % manje u
odnosu na Plan.
Tekući rashodi ostvareni su s 61.019.820 kuna ili 97 % od Plana.
Kapitalni rashodi realizirani su s 2.169.738 kuna ili 35,5 % od Plana.
Do podbačaja je došlo na poziciji grañenja – ceste, zbog manjka prihoda, zbog postupka
ishodovanja lokacijskih dozvola, te slijedom toga do nerealiziranja glavnih projekata i
imovinsko pravnih odnosa te zbog neostvarivanja prihoda.
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani su u iznosu od 13.622.117 kuna ili
100 % od Plana.
Ostvarenje plana u dijelu prihoda i primitaka nisu u potpunosti ostvareni izvorni prihodi, od
pomoći lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta, u skladu sa Planom.
Manjak prihoda uključit će se kao dodatan rashod u Financijskom planu u 2009. godine koje
će se realizirati iz vlastitih prihoda u tekućoj godini.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Godišnji obračun Plana grañenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za
2008.godinu.
2. Godišnji obračun Plana iz točke 1.ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad-10.
Vedran Grubišić daje na razmatranje prijedlog Zaključka o davanju prethodnog
mišljenja na Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana grañenja i održavanja županijskih i
lokalnih cesta za 2009. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije.
Predloženim Prvim izmjenama i dopunama Plana grañenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta za 2009. godinu planira se povećanje od 6.774.982 kuna.
Ove Prve izmjene i dopune temelje se na procijeni ostvarenja povećanja prihoda od pomoći
lokalne samouprave, tekućih pomoći trgovačkog društva HC, sredstva po Sporazumu, te
naknade za korištenje javnih cesta.
Cilj je predloženih Prvih izmjena i dopuna Plana Grañenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta za 2009. godinu:
1. Izvršiti raspored raspoloživih sredstava prema stvarnim potrebama.
2. Izvršiti program odreñenih prihoda odnosno rashoda
3. Uskladiti potrebe iskazane po pozicijama sukladno Pravilniku o proračunskom
računovodstvu i računskom planu.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Daje se pozitivno prethodno mišljenje na Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana
grañenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu Županijske uprave za
ceste Istarske županije.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad-11.
Župan daje na razmatranje prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesija na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka.
Donošenjem Mjera Istarske županije za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, a meñu
istima i mjere potpore ribarskom sektoru, Poglavarstvo Istarske županije je na sjednici 24.
veljače 2009. godine odlučilo da će svi koncesionari - uzgajivači školjaka i riba plaćati
godišnju naknadu za koncesiju u ukupnom iznosu od 3,00 kn.
Temeljem iznijetog, predlaže se da se u rečenoj Odluci od 03. veljače 2009. godine izmijene
iznosi godišnje naknade za koncesiju na način da svaki koncesionar plaća ukupno 3,00 kn
godišnje neovisno o površini uzgajališta.
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Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
O D L U KU
o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
morskih površina za uzgoj školjaka
Članak 1.
U Odluci o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
morskih površina za uzgoj školjaka ("Službene novine Istarske županije", br. 1/09) u članku
5. stavka 2. mijenja se i glasi:
"Godišnja koncesijska naknada za sve koncesije iz članka 1. ove Odluke utvrñuje se
u ukupnom iznosu od 3,00 kn."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Istarske županije".
Ad-12. a), b)
Mirsada Budija daje na razmatranje:
a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge tiskanja poslovnih
obrazaca u više primjeraka (porezna rješenja).
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU USLUGE TISKANJA POSLOVNIH
OBRAZACA U VIŠE PRIMJERAKA ( POREZNA RJEŠENJA)
1.
Javni naručitelj
Sjedište i adresa

Istarska županija - Županijsko
Poglavarstvo
Pula, Flanatička 29

Matični broj

0567167

Evidencijski broj

03- MV/09

Predmet nabave

Nabava usluge tiskanja poslovnih
obrazaca u više primjeraka (porezna
rješenja)

Procijenjena vrijednost nabave

163.934,40 kn

Kriterij za odabir ponude

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja
s najnižom cijenom

Način i uvjeti plaćanja

Sukcesivno po ispostavljenim računima za
obavljenu uslugu

Izvor – način planiranja sredstava

Proračun Istarske županije za 2009.
( poz. 130 )
Članak 2. toč. 15.(a) i članak 21. Zakona o
javnoj nabavi

Zakonska osnova za provoñenje postupka
nabave
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Postupak javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja

1. Loredana Licul,, voditelj
2. Dario Mezulić ,član
3. Mirijana Berkarić, član
Valerio Drandić - podžupan

Odgovorna osoba javnog naručitelja

2. Zadaća je odgovorne osobe javnog naručitelja i ovlaštenih predstavnika javnog
naručitelja, priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada
stručnih službi naručitelja te voñenje postupka javne nabave u skladu s odredbama
Zakona o javnoj nabavi
3. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu računalne opreme i
pribora.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU RAČUNALNE OPREME I
PRIBORA
1.
Javni naručitelj
Sjedište i adresa

Istarska županija - Županijsko
Poglavarstvo
Pula, Flanatička 29

Matični broj

0567167

Evidencijski broj

01- VV/09

Predmet nabave

Nabava računalne opreme i pribora

Procijenjena vrijednost nabave

470.780,65 kn

Kriterij za odabir ponude

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja
s najnižom cijenom

Način i uvjeti plaćanja

U roku od 30 dana od isporuke robe

Izvor – način planiranja sredstava

Proračun Istarske županije za 2009.
( poz. 135 i 139 )
Članak 2. toč. 15.(a) i članak 21. Zakona o
javnoj nabavi
Otvoreni postupak javne nabave

Zakonska osnova za provoñenje postupka
nabave
Postupak javne nabave
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja

1.Dario Mezulić, voditelj
2.Slavica Benčić Kirac, član
3.Božidar Rački, član
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Odgovorna osoba javnog naručitelja

Valerio Drandić - podžupan

2. Zadaća je odgovorne osobe javnog naručitelja i ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja,
priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih službi
naručitelja te voñenje postupka javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.
3. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad-13.
Mirsada Budija obrazlaže prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave
geotehničkih istražnih radova i izrade geotehničkog projekta za Medicinsku školu Pula.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I
IZRADE GEOTEHNIČKOG PROJEKTA ZA MEDICINSKU ŠKOLU PULA
1. Pristupa se provoñenju postupka javne nabave geotehničkih istražnih radova i izrade
geotehničkog projekta za Medicinsku školu Pula.
Javni naručitelj

Istarska županija - Županijsko Poglavarstvo

Sjedište i adresa

Pula, Flanatička 29

Matični broj

0567167

Evidencijski broj nabave

02-MV/09

Predmet nabave
Referentni broj CPV nomenklature
(oznaka i opis)

Nabava geotehničkih istražnih radova i
izrada geotehničkog projekta za Medicinsku
školu Pula
CPV oznaka i opis: 74233000-1 (Razne
usluge inženjeringa)
100.000,00 kn

Procijenjena vrijednost nabave
Kriterij za odabir ponude
Način i uvjeti plaćanja
Izvor - način planiranja sredstava
Zakonska osnova za provoñenje
postupka nabave
Postupak javne nabave
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja

Odgovorna osoba javnog naručitelja

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s
najnižom cijenom
Sukcesivno po ispostavljenim računima za
obavljene radove i uslugu
Proračun Istarske županije za 2009. godinu
(poz. 640)
Članak 2. toč. 15. (a) i članak 21. Zakona o
javnoj nabavi
Otvoreni postupak javne nabave
1. Vesna Sagaj, voditelj
2. Doriana Šumberac Jelić, član
4. Gordana Ćoso, ravnateljica škole, član
Valerio Drandić, zamjenik župana
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2. Zadaća je odgovorne osobe javnog naručitelja i ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja
priprema dokumentacije za nadmetanje, koordiniranje i usmjeravanje rada stručnih službi
naručitelja, te voñenje postupka javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj
nabavi.
3. Rok za provedbu ove odluke je 60 dana od dana donošenja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad-14.
Mladen Dušman daje na razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja
Dobrile Pazin.
Iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin dostavljen je prijedlog izmjena i dopuna
Statuta koje je utvrdio školski odbor predmetne škole po nalogu prosvjetnog inspektora.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Nacrt i utvrñuje Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin te
se prosljeñuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istoga.
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka odreñuje se Mladen Dušman - pročelnik
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad-15.
Mladen Dušman daje na razmatranje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na
Odluku Školskog odbora Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad o prihvaćanju prijedloga Grada
Novigrada o zajedničkoj kuhinji Osnovne škole „Rivarela“ i Dječjeg vrtića „Tičići“.
Grad Novigrad kao osnivač Dječjeg vrtića „Tičići“ dostavio je Školskom odboru prijedlog
Projekta o zajedničkoj kuhinji Škole i Dječjeg vrtića „Tičići“ kojim je elaborirao prednosti
zajedničke kuhinje koje se sastoje u kvalitetnijem, bržem i boljem načinu skladištenja i
pripreme hrane. Sukladno dostavljenom prijedlogu Grada Novigrada, Istraplin d.o.o. Poreč
izradio je Projekt „Tehnološko rješenje kuhinje“ od 2. svibnja 2008.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi

1.

2.
3.
4.

5.

ZAKLJUČAK
Prihvaća se nacrt i utvrñuje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku školskog
odbora Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad Klasa:012-04/07-01/03 Urbroj:2105/03-01/0701 od 14. studenog 2007. o prihvaćanju prijedloga Grada Novigrada, kao osnivača
Dječjeg vrtića „Tičići“, o zajedničkoj kuhinji Škole i Dječjeg vrtića „Tičići“.
Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se na razmatranje i usvajanje Županijskoj
Skupštini Istarske županije.
Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka odreñuje se Mladen
Dušman, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske
županije.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad-16. a), b)
Mladen Dušman daje na razmatranje:
a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva za 2009. godinu,
b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih
škola i učeničkih domova za 2009. godinu.
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Narečene se Odluke moraju kretati u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama koje je
utvrdila Vlada Republike Hrvatske posebnim Odlukama.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća ce nacrt i utvrñuje prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2009. godinu te se ista
prosljeñuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istoga.
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, odreñuje se Mladen Dušman – pročelnik
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
i
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se nacrt i utvrñuje prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2009.godinu
te se ista prosljeñuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istoga.
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka odreñuje se Mladen Dušman - pročelnik
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad-17. a), b)
Župan daje na razmatranje:
a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4103
k.o. Rovinj k.č.br.zgr. 46 i 47 u vlasništvu t.d. Restis d.o.o. iz Rovinja, p.p. 115.
Od strane vlasnika nekretnine dostavljena je ponuda za kupnju kulturnog dobra kupoprodajna cijena u iznosu od 210.000,00 €, u protuvrijednosti kuna prema prodajnom
tečaju Zagrebačke banke na dan isplate
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.3106
k.o. Rovinj k.č.br.zgr. 894 u vlasništvu Švić Alfia iz Rovinja ,Obala palih boraca 4
Od strane vlasnika nekretnine dostavljena je ponuda za kupnju kulturnog dobra kupoprodajna cijena u iznosu od 200.000,00 €, u protuvrijednosti kuna prema srednjem
tečaju HNB.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Istarska županija ne namjerava se koristiti pravom prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.
br.4103 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.46 i 47 , u vlasništvu t.d. Restis d.o.o. iz Rovinja, p.p. 115, a
ima svojstvo kulturnog dobra.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
i
ZAKLJUČAK
1. Istarska županija ne namjerava se koristiti pravom prvokupa za nekretninu upisanu u
zk.ul. br.3106 k.o. Rovinj k.č.br.zgr.894, u vlasništvu Švić Alfia iz Rovinja ,Obala palih
boraca 4, a ima svojstvo kulturnog dobra.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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Ad-18. a), b)
Župan daje na razmatranje:
a) Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna
Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću
Labin.
Navedeno trgovačko društvo osniva se radi potrebe sustavnog djelovanja na području
regionalnog održivog razvoja kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvoñenje mjera
povećane energetske učinkovitosti na području Istarske županije, a u skladu sa strateškim i
programskim dokumentima osnivača i Republike Hrvatske.
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrñivanju prijedloga rješenja o izboru Uprave
trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske
djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin.
Za direktora (Upravu) navedenog trgovačkog društva predlaže se gospodin Valter Poropat,
dipl. ing. elektrotehnike, član Županijskog poglavarstva Istarske županije zadužen za
gospodarski i održivi razvoj.
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se nacrt i utvrñuje prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA –
Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s
ograničenom odgovornošću Labin.
2. Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog.
3. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Istarske
županije na razmatranje i usvajanje.
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano uz točku 3. ovog Zaključka zadužuje se Ivan
Jakovčić, župan Istarske županije.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
i
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se nacrt i utvrñuje prijedlog rješenja o izboru Uprave trgovačkog društva IRENA
– Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s
ograničenom odgovornošću Labin.
2. Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio.
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Istarske županije na
raspravu i donošenje.
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka odreñuje se Ivan
Jakovčić, župan Istarske županije.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 11,30 sati.

Zapisnik vodila:
Silvija Klarić
Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić
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