
REPUBLIKA HRVATSKA  
REPUBBLICA DI CROAZIA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA  
   REGIONE ISTRIANA 
    POGLAVARSTVO  
            GIUNTA  
Klasa: 021-04/05-01/177 
Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 
Pula, 24. listopada 2006.  
 

Z A P I S N I K 
sa 29. sjednice Poglavarstva Istarske županije održane dana 24. listopada 2006. 

godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Istarske županije  
u Puli, Flanatička 29 

 
Konstatira se da su sjednici nazočni: 

Ivan Jakovčić - župan Istarske županije, Marin Brkarić – podžupan Istarske županije, Lucija 
Debeljuh, Tulio Demetlika, Oriano Otočan, Kristina Bulešić i Robert Matijašić. 
Opravdano su odsutni Sergio Bernich - podžupan Istarske županije, Vedran Grubišić, Veljko 
Ostojić i Darko Lorencin. 
Osim članova Županijskog poglavarstva sjednici su nazočni:  
Mladen Dušman, Miodrag Čerina, Milan Antolović, prim. dr. Romanita Rojnić, Vesna Ivančić 
te predstavnici medija.  
 

Župan otvara sjednicu i predlaže da se na zahtjev nadležnih pročelnica skine sa 
dnevnog reda predložena točka 5. i točka 10., a da se dnevni red nadopuni novom točkom: 

9. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Istarske županije 
za 2006. godinu. 

 
D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 
2. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o  osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje 

uvjeta za uređenje plaža, 
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o     

izvođenju radova na popločenju gata „Rijeka“ u Puli sa izvođačem radova „KAMEN” d.d. 
Pazin, 

4.  
a) Prijedlog Zaključka o imenovanju radne skupine za izradu prijedloga Lokalnog 

programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju, 
b) Prijedlog Zaključka o imenovanju koordinacijskog tima za izradu prijedloga Lokalnog 

programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju, 
5.  

a) Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije, 
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za stipendije, 
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju broja i visine stipendije u akademskoj godini 

2006/2007. 
6.  

a) Prijedlog Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij, 
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za poslijediplomski 

studij, 
c) Prijedlog Zaključka o broju i visini potpora za poslijediplomski studij za 2006. godinu, 
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7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih 
ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini,  

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ŽUC-e Istarske županije na potpisivanje IV 
Anexa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5007 
dionice Karojba – Most Motovun sa izvođačem „Ceste“ d.o.o. Pula, 

9. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Istarske županije za 
2006. godinu, 

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na adaptaciji i 
dogradnji OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet, 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o procjeni šteta od tuče na području Općine 
Ližnjan, 

12. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 248 
k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 853/Z i 855/Z u vlasništvu Karović Luce iz 
Rovinja, Driovier 11. 

 
- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

 
Ad-1. 

 Župan daje na verifikaciju Zapisnik sa 28. sjednice Poglavarstva Istarske županije. 
- Jednoglasno se verificira Zapisnik sa 28. sjednice Poglavarstva Istarske županije. 

 
Ad-2. 

 Podžupan Brkarić obrazlaže prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o  osnivanju 
Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža. 
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici 06. travnja 2005. godine donijelo je Rješenje o 
osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje  uvjeta za uređenje plaža. Za predstavnika 
Poglavarstva Istarske  županije u Stručnom tijelu imenovan je gosp. Lido Sošić, tadašnji član 
Poglavarstva zadužen za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Obzirom da gosp. Lido Sošić 
nije više član Poglavarstva, a i osobno je zatražio da ga se razriješi te dužnosti, predlaže es 
da se za člana Stručnog tijela imenuje gosp. Vedran Grubišić, član Poglavarstva Istarske 
županije zadužen za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

R J E Š E N J E 
o izmjenama Rješenja o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža 

 
Članak 1. 

 U članku 1. alineja 1. Rješenja o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za 
uređenje plaža ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05) točka 1. mijenja se i glasi: 
 1. VEDRAN GRUBIŠIĆ. 
 

Članak 2. 
 U članku 3. riječi: "Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze" zamjenjuju se riječima: 
"Upravni odjel za održivi razvoj - Odsjek za pomorstvo, promet i veze". 
 

Članak 3. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim 
novinama Istarske županije". 
 

Ad-3. 
 Podžupan Brkarić obrazlaže prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula 
na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na popločenju gata „Rijeka“ u Puli sa izvođačem 
radova „KAMEN” d.d. Pazin. 
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Tekst javnog nadmetanja objavljen je 7. kolovoza 2006. u Oglasniku javne nabave RH broj 
32 pod evidencijskim brojem objave: 06-23-13654/2483.  
Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je 3 ponude, i to: 
1. ponuda „ISTRA MARMI“ d.o.o. Pazin, Pula, sa ponuđenom cijenom od 4.499.825,00 kn  
    bez PDV-a, 
2. ponuda „KAMEN“ d.d. Pazin, sa ponuđenom cijenom od 4.547.420,00 kn bez PDV-a, i 
3. ponuda „VINTIJAN“ d.o.o. – Pula, sa ponuđenom cijenom od 4.665.850,00 kn bez PDV-a.  
Svi ponuditelji su uredno dostavili sve dokaze o sposobnosti te naznačili valjanost ponude 
sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Ponuda ponuditelja „ISTRA MARMI“ d.o.o. Pazin, 
prema ocjeni Povjerenstva za nabavu je nevažeća obzirom da je iz potvrde Porezne uprave, 
Područni ured Pazin, od 06.09.2006. godine vidljivo da postoji dug na osnovi članarine u 
Turističkoj zajednici u visini od 0,19 kn. Budući je nevažeća, ponuda ponuditelja „ISTRA 
MARMI“ d.o.o. Pazin nije se dalje razmatrala. Nakon pregleda, ocjene i usporedbe pristiglih 
ponuda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 21. rujna 2006. godine donijelo Odluku 
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na popločenju gata „Rijeka“ u Puli sa 
izvođačem radova „KAMEN” d.d. Pazin. Iznos ponuđene cijene je 4.547.420,00 kn bez PDV-
a. U predmetnom Ugovoru izvođač radova se obvezuje na izvođenje radova na popločenju 
preostaloga dijela gata „Rijeka“ u Puli, a u svemu prema usvojenom projektu „Constructa“ 
d.o.o. Pula i prema vrsti radova – opisu, količinama i jediničnim cijenama iz ponude Izvođača 
od 27. srpnja 2006. godine. Pojedine faze utvrditi će se sukcesivno u fizičkom i financijskom 
obimu ovisno o osiguranim sredstvima. Parcijalna vrijednost radova za kalendarsku 2006. 
godinu iznosi 603.500,00 kn bez PDV-a.  
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
  1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova 
na popločenju gata „Rijeka“ u Puli sa izvođačem radova „KAMEN” d.d. Pazin. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-4. a), b) 
 Kristina Bulešić daje na razmatranje: 
a) Prijedlog Zaključka o imenovanju radne skupine za izradu prijedloga Lokalnog programa 

djelovanja za mlade za Istarsku županiju. 
Na temelju Nacionalnog programa djelovanja za mlade, koji je donijela Vlada Republike 
Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave donose lokalne programe djelovanja 
za mlade na svom području. 
Za tu svrhu imenovano Povjerenstvo izvršilo je odabir  između prijava pristiglih na objavljeni 
javni poziv i predložilo je imenovanje radnog tima sastavljenog od 12 članova odabranih 
između prijavljenih kandidata, a jednog člana radne skupine imenuje izravno Županijsko 
poglavarstvo Istarske županije. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

1. Imenuje se radna skupina zadužena za izradu prijedloga Lokalnog programa 
djelovanja za mlade za Istarsku županiju sastavljena od u slijedećem sastavu: 
- Aleksandra Vinkerlić, prof. likovne umjetnosti iz Poreča, Prešernova 8, za članicu 
- Dejan Bodetić, inženjer medicinsko laboratorijske djelatnosti, iz Poreča, Žbandaj 

8a,  za člana 
- Edi Cukerić, ekonomist turizma,  iz Pule, Tartinijeva 11, za člana 
- Marko Šarić, student Fakulteta Ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli, iz 

Vodnjana, Istarska 42, za člana 
- Bernard Zenzerović, dipl. oecc., iz Pule, Valturska 78/7, za člana 
- Sanja Rakić, studentica Visoke učiteljske škole u Puli, smjer predškolski odgoj, iz 

Premanture, Selo 24, za članicu 
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- Majda Milevoj Klapčić, prof. talijanskog jezika i književnosti, iz Nedešćine, 
Nedešćina 159, za članicu 

- Daniel Horvat, završena Klasična Gimnazija u sklopu Pazinskog kolegija, iz Pule, 
Motikina 12, za člana 

- Andrea Debeljuh, prof. pedagogije, iz Buja, Via Rudine 20, za člana 
- Slaviša Šmalc, ekonomist – menadžer u turizmu, iz Umaga, I.L.Ribara 5, za člana 
- Ana Žužić, dipl.oecc. iz Pule, Sisačka 10, za članicu 
- Paola Vellico Batel, prof. glazbene kulture, iz Pule, Tartinijeva 28, za članicu 
- Ivana Mofardin, dipl. iur., iz Pule, Debeli vrv 70, kao predstavnica Istarske 

županije 
2. Radna skupina podnosi izvješće o radu Koordinacijskom timu za izradu prijedloga 

Lokalnog programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju. 
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
b) Prijedlog Zaključka o imenovanju koordinacijskog tima za izradu prijedloga Lokalnog 

programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju. 
Na temelju Nacionalnog programa djelovanja za mlade, koji je donijela Vlada Republike 
Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave donose lokalne programe djelovanja 
za mlade na svom području. 
Povjerenstvo imenovano za odabir prijava pristiglih na javni poziva za imenovanje radne 
skupine  izvršilo je odabir  između pristiglih prijava i predložilo je imenovanje koordinacijskog 
tima za izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade u sastavu od 3 člana koji nadzire rad 
radne skupine i podnosi izvješće o radu radnog tima zaduženog za izradu Lokalnog 
programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju.   
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 

1. Imenuje se koordinacijski tim za izradu prijedloga Lokalnog programa djelovanja za 
mlade za Istarsku županiju  u slijedećem sastavu: 
- Kristina Bulešić, iz Pule, za predsjednicu 
- Rina Lumezi, iz Pule, Stankovićeva 7, za članicu 
- Marino Jurcan, iz Pule, Koparska 31, za člana 

2. Zadatak imenovanog koordinacijskog tima: 
- praćenje i koordiniranje rada radne skupine zadužene za izradu prijedloga Lokalnog  

  programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju, 

- podnošenje izvješća Županijskom poglavarstvu Istarske županije o tijeku izrade    

   prijedloga Lokalnog programa djelovanja za mlade za Istarsku županiju. 

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-5. a), b), c) 
 Župan daje na razmatranje: 
a) Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije, 
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za stipendije, 
c) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju broja i visine stipendije u akademskoj godini 2006/2007. 
Prijedlog je da Istarska županija u akademskoj godini 2006/2007. stipendira ukupno 142 
studenata (50 novih + 92 studenata koji su pravo na stipendiju stekli prethodnih godina, a 
nisu još diplomirali) što bi zahtijevalo osiguranje iznosa od cca. 2.000.000,00 kuna u 
Proračunu za 2007.g. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
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P R A V I L N I K 
o dodjeli stipendija studentima Istarske županije 

 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način dodjeljivanja stipendija studentima   Istarske  
županije  koji redovito studiraju na preddiplomskim, diplomskim i stručnim  te s njima 
izjednačenim studijima. 

Članak 2. 
Studentima Istarske županije smatraju se studenti koji imaju prebivalište na području 
gradova i općina Istarske županije. 

Članak 3. 
Istarska županija će temeljem odredbi ovog Pravilnika dodjeljivati stipendije sa ciljem 
podizanja obrazovnog nivoa građana na svom području, poticanja  na daljnje obrazovanje 
nadarenih studenata slabijeg imovnog stanja te zadovoljavanja vlastitih potreba za 
visokoobrazovanim i visokostručnim kadrom. 

 
Članak 4. 

Financijska sredstva za isplatu stipendija koje se dodjeljuju temeljem ovog Pravilnika 
osiguravaju se svake godine u Proračunu Istarske županije. 
Poglavarstvo Istarske županije, na prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport 
(u daljnjem tekstu : Upravni odjel), svake godine donosi zaključak o broju novih stipendija 
koje će se u tekućoj godini dodijeliti te o visini mjesečnog iznosa stipendija. 
 

Članak 5. 
Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog 
statutom ili drugim aktom visokoobrazovne ustanove korisnika stipendije. 
 

Članak 6. 
Tijekom akademske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci i to od 01.listopada do 
31.srpnja. 
Korisnik stipendije koji je stekao status apsolventa, sukladno statutu ili drugom općem aktu 
visokoobrazovne ustanove, ima pravo na isplatu stipendije u ukupnom trajanju od 10 mjeseci 
od  dana stjecanja statusa apsolventa. 

Članak 7. 
 Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije po natječaju imaju studenti koji su 
upisali preddiplomski, diplomski ili stručni te s istima izjednačen studij i koji  
- su državljani Republike Hrvatske 
- imaju prebivalište na području gradova ili općina Istarske županije 
- studiraju van mjesta prebivališta. 

Članak 8. 
Zahtjevi za stipendiju podnose se Upravnom odjelu povodom Natječaja za dodjelu stipendija 
kojeg Upravni odjel objavljuje u jednom dnevnom listu na hrvatskom te dnevnom listu na 
talijanskom jeziku i na web stranicama Istarske županije. 
Natječaj iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito: 
1. broj i visinu stipendija koje se dodjeljuju 
2. vrijeme na koje se stipendije dodjeljuju 
3. naziv i adresu Upravnog odjela kojem se dostavljaju zahtjevi te rok za podnošenje 
zahtjeva 
4. popis dokumenata koji se prilažu zahtjevu za dodjelu stipendija 
5. druge podatke koji su nužni za uredno provođenje postupka za dodjelu stipendija. 
 

Članak 9. 
O zahtjevima za dodjelu stipendija odlučuje Komisija za stipendije koju imenuje Poglavarstvo 
Istarske županije. 
Komisija iz stavka 1. ima predsjednika i dva člana kojima se imenuju i zamjenici.  
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Mandat predsjednika i članova Komisije te njihovih zamjenika traje četiri godine. 
 

Članak 10. 
Komisija za stipendije, na temelju kriterija iz članka 11. ovog Pravilnika, vrši bodovanje 
podnijetih zahtjeva i utvrđuje bodovnu listu. 
O radu Komisije za stipendije vodi se zapisnik, a bodovna lista iz stavka 1. čini sastavni dio 
istoga.  

Članak 11. 
Bodovanje podnijetih zahtjeva vrši se na temelju slijedećih kriterija: 
 
a) Prosjek ocjena u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini: 

Prosjek ocjena      Bodovi 
do  2,99       10 
3,00 - 3,49       60 
3,50 - 4,00       70 
4,01 - 4,49      80 
4,50 - 4,90      90 
4,91 - 5,00      100   
 

U slučaju da student studira u inozemstvu na odgovarajući će se način izvršiti bodovanje 
ocjena koje se primjenjuju sukladno sistemu ocjenjivanja u konkretnoj državi. 
 
b) Upisana godina studija      Bodovi 

- druga godina      20 
- treća godina       25 
- četvrta godina  
  (i prva godina diplomskog studija)    30 
- peta godina i apsolventi 
  (te druga godina diplomskog studija)   35  

 
c) Sudjelovanje na natjecanjima, osvojene nagrade i objavljeni radovi u prethodnoj školskoj 

odnosno akademskoj godini: 
 

c1)DRŽAVNO NATJECANJE 
Osvojeno mjesto     Bodovi 

1.      25 
2.      20 
3.      15 

Sudjelovanje      10 
 

c2) MEĐUNARODNO NATJECANJE 
Osvojeno mjesto    Bodovi 

1.      30 
2.     25 
3.     20 

Sudjelovanje     15 
 
Sudjelovanje i osvojene nagrade na natjecanjima  boduju se samo ako su natjecanja 
verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili ovlaštenih inozemnih 
institucija. 
 

c3) Sudjelovanje na znanstvenom skupu sa  
      vlastitim znanstvenim radom   35  

 
c4) Nagrada sveučilišta    25 
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c5) Nagrada fakulteta  ili 
      dr. visokoobrazovne ustanove   20 

 
 
Pravo na bodove iz ove točke stječe se samo po jednoj osnovi. 
 
d) Posebne okolnosti 
- podnositelj zahtjeva bez oba roditelja   20 
- podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj  10 
-podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više djece  10 
-redovno školovanje člana obitelji van mjesta 
 prebivališta - po članu       5 
- podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi sa 
  podnositeljem zahtjeva invalid preko 50%   10 
 

Članak 12. 
U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva za stipendiju ostvari isti broj bodova prednost 
ima onaj koji ostvari veći broj bodova po redoslijedu utvrđenih kriterija za bodovanje iz članka 
11. ovog Pravilnika. 

Članak 13. 
Na temelju bodovne liste iz članka 10. ovog Pravilnika Upravni odjel donosi Rješenje o 
dodjeli stipendije odnosno o odbijanju zahtjeva za dodjelu stipendije. 
Na Rješenje iz stavka 1. podnositelj zahtjeva  za stipendiju ima pravo izjaviti žalbu 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta  u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja. 
 

Članak 14. 
Poglavarstvo Istarske županije može svojom Odlukom, neovisno o kriterijima iz članka 11. 
ovog Pravilnika, dodijeliti stipendije studentima za koje ocijeni da su svojim rezultatima u 
oblasti znanosti, kulture ili sporta ukazali na svoju izuzetnu nadarenost. 
Poglavarstvo može Odluku iz stavka 1. ovoga članka donijeti tijekom cijele godine, neovisno 
o natječaju iz članka 8. ovog Pravilnika i neovisno o Odluci o broju stipendija iz članka 4. 
stavak 2. ovoga Pravilnika. 
Temeljem ovog članka Pravilnika Poglavarstvo može godišnje dodijeliti najviše tri stipendije. 
 

Članak 15. 
Istarska županija sklapa sa studentima kojima je dodijeljena stipendija Ugovor o 
stipendiranju.  
Ugovor o stipendiranju sadrži osobito: 
1. osobne podatke stipendiste s kojim se sklapa ugovor 
2. naziv visokoobrazovne ustanove na kojoj stipendist studira 
3. visinu, rokove i način isplate stipendije 
4. obveze stipendiste u svezi sa savladavanjem visokoobrazovnog programa 
5. obvezu stipendiste da će, u slučaju potrebe, po završetku studija raditi u tijelima Istarske 
županije odnosno u pravnim osobama čiji je osnivač Istarska županija, najmanje onoliko 
vremena koliko je trajala isplata stipendije 
6. obvezu stipendiste da Istarsku županiju redovito obavještava o svom studiranju te da 
početkom svake akademske godine dostavlja uvjerenje o upisu u narednu godinu studija 
7. naznaku posljedica koje nastupaju ako stipendist na vrijeme ne završi akademsku godinu 
8. odredbu da za vrijeme korištenja stipendije Istarske županije stipendist ne može koristiti 
stipendiju grada odnosno općine na području Istarske županije 
9. druga međusobna prava i obveze ugovornih strana. 
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Članak 16. 
Početkom svake akademske godine Upravni odjel obavlja reviziju odobrenih stipendija i 
sklopljenih ugovora o stipendiranju. 
Ako se tijekom revizije iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da stipendist ne ispunjava uvjete za 
daljnju isplatu stipendije (upis u iduću akademsku godinu ili dr.) isplata stipendije će se 
prekinuti. 
O prekidu isplate stipendije Upravni odjel donosi rješenje po službenoj dužnosti. 
Protiv rješenja o prekidu isplate stipendije stipendist može izjaviti žalbu Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta Istarske županije. 

Članak 17. 
Iznimno od odredbi članka 16. ovog Pravilnika, u opravdanim slučajevima, Poglavarstvo 
Istarske županije može na zahtjev stipendiste i na prijedlog Komisije za stipendije odlučiti da 
stipendisti pravo na stipendiju miruje do ponovnog upisa  u narednu akademsku godinu, 
uzimajući u obzir materijalne, socijalne i druge prilike studenta. 
Stipendistu se može odobriti daljnja isplata stipendije ukoliko zbog bolesti nije uspio upisati 
narednu godinu studija o čemu, po posebno podnijetom zahtjevu, odlučuje Poglavarstvo 
Istarske županije. 

Članak 18. 
Ukoliko u tijeku primanja stipendije student na kraju akademske godine ostvari prosječnu 
ocjenu 4,00 i više, isplatit će mu se jednokratna nagrada u visini iznosa jedne mjesečne 
stipendije.  

Članak 19. 
Stipendist je dužan o svakoj promjeni adrese i prebivališta izvijestiti Istarsku županiju, putem 
Upravnog odjela  najkasnije u roku od 15 dana od izvršene promjene. 
U slučaju promjene prebivališta izvan područja gradova i općina Istarske županije gubi se 
pravo na daljnju isplatu stipendije te se s korisnikom stipendije raskida ugovor o 
stipendiranju. 

Članak 20. 
Stipendist je dužan javiti se Istarskoj županiji, putem Upravnog odjela, najkasnije u roku od 
30 dana od dana završetka studija, a radi utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja iz članka 
15.stavak 2. alineja 5. ovog Pravilnika. 
Ako stipendist ne prihvati mogućnost zapošljavanja sukladno stavku 1. ovog članka dužan je 
izvršiti povrat primljenih sredstava na način kojeg odredi Upravni odjel.   
 

Članak 21. 
Ukoliko nema mogućnosti zapošljavanja sukladno odredbama ovog Pravilnika stipendist se 
oslobađa obveza prema Istarskoj županiji. 
 

Članak 22. 
Za provođenje ovog Pravilnika zadužuju se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te 
Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije. 
 

Članak 23. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju studenata 
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/96, 7/97, 12/01 i 13/02.) 
 

Članak 24. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama 
Istarske županije". 
 

i 
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Z A K L J U Č A K 
1. Utvrđuje se da će Istarska županija, u akademskoj godini 2006/2007., sukladno 

Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije, dodijeliti ukupno 50 novih 
stipendija. 

2. Visina mjesečnog iznosa stipendije u akademskoj godini 2006/2007. iznosi 
1.200,00 kuna ( slovima:tisućudvijestokuna). 

3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se  Odjel za obrazovanje, kulturu i sport te 
Odjel za proračun i financije Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

i 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Komisije za stipendije 

 
1. Imenuje se Komisija za stipendije Istarske županije u sastavu : 

a) Vladimir Šverko - predsjednik  ( zamjenik   Vesna Pavletić ) 
b) Luka Glušac - član   ( zamjenik  Dimitrij Sušanj ) 
c) Renato Krulčić - član   ( zamjenik  Sonja Matijašić)   
 

2. Mandat predsjednika i članova Komisije te njihovih zamjenika traje četiri (4) godine. 
 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim 
novinama Istarske županije «. 
 

Ad-6. a), b), c) 
 Župan daje na razmatranje: 
a) Prijedlog Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij, 
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za poslijediplomski 

studij, 
c) Prijedlog Zaključka o broju i visini potpora za poslijediplomski studij za 2006. godinu. 
 

Lucija Debeljuh navodi kako su kandidatima visoki troškovi kod ovjere dokumentacije, 
stoga predlaže da se izvidi zakonska mogućnost ukidanja definicije ovjere preslike 
dokumenata u Članku 8., stavak 5. Odluke.  

Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij 

 
Članak 1.  

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti, postupak i druga pitanja u svezi s dodjeljivanjem 
potpora zainteresiranim pojedincima za poslijediplomski studij. 
 

Članak 2. 
Istarska županija (u daljnjem tekstu: Županija) će dodjeljivati financijske potpore za 
poslijediplomski studij kojim se stječu akademska zvanja specijalista određenog područja,  
magistra znanosti, doktora znanosti  odnosno doktora umjetnosti  i to za programe 
poslijediplomskog specijalističkog studija,poslijediplomskog magistarskog studija i 
poslijediplomskog doktorskog studija. 
Potpore iz stavka 1. dodjeljuju se ovisno o financijskim mogućnostima u proračunskoj godini 
Županije i to u vidu jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje  troškova školarine i 
troškova u svezi s izradom i obranom rada za stjecanje zvanja iz stavka 1. ovoga članka. 
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Članak 3. 
Pravo na jednokratnu potporu, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, mogu ostvariti 
pojedinci koji su upisali poslijediplomski studij te: 
- koji su državljani Republike Hrvatske 
- koji imaju prebivalište na području gradova i općina Županije 
- koji su uspješno  završili  diplomski odnosno s istim izjednačen studij  
- koji su tijekom studiranja na preddiplomskom i diplomskom studiju te s istima izjednačenim  
  studijem ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50. 

 
Članak 4. 

Osnovni kriterij na temelju kojeg se vrši odabir kandidata za potporu je 
 ostvareni uspjeh odnosno prosjek ocjena svih ispita položenih tijekom studiranja na 
preddiplomskom i diplomskom studiju odnosno s njima izjednačenim studijem, a primjenjuje 
se na način da se više rangiraju kandidati sa većim prosjekom ocjena. 
 

Članak 5. 
U slučajevima kad dva ili više kandidata imaju jednake uvjete za dodjelu potpore prednost 
imaju oni kandidati koji su ostvarili niži prosjek prihoda po članu obitelji za prethodnu 
kalendarsku godinu (dopunski kriterij). 
 

Članak 6. 
Ovisno o visini financijskih sredstava osiguranih u proračunu za tu namjenu Županijsko 
poglavarstvo svake godine donosi odluku o broju i visini financijskih potpora koje će se 
dodijeliti za poslijediplomski studij. 

 
Članak 7. 

Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja kojeg objavljuje Upravni odjel 
za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije u dnevnom listu na hrvatskom jeziku, 
dnevnom listu na talijanskom jeziku te na web stranicama Županije. 

 
Članak 8. 

Natječaj iz članka 7. sadrži naročito: 
1. broj financijskih potpora koje se dodjeljuju po natječaju 
2. uvjete iz članka 3. ove Odluke 
3. naziv i adresu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Županije kojem se  
   dostavljaju zahtjevi 
4. rok u kojem se dostavljaju zahtjevi 
5. naznaku da se uz zahtjev prilaže slijedeća dokumentacija: 
- potvrda o upisu na poslijediplomski studij 
- preslika domovnice 
- uvjerenje o prebivalištu 
- preslika diplome 
- prijepis ocjena svih ispita položenih tijekom preddiplomskog i diplomskog studija odnosno s  
  njima izjednačenim studijem 
- potvrda o porodičnom statusu  
- potvrde nadležnog poreznog tijela o plaćenom porezu na dohodak za svakog člana obitelji  
  kandidata u prethodnoj kalendarskoj godini. 
 

Članak 9. 
O zahtjevima za dodjelu potpora odlučuje Poglavarstvo Županije na prijedlog Povjerenstva 
za dodjelu potpora za poslijediplomski studij (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo iz stavka 1. ima predsjednika i dva člana te njihove zamjenike, a imenuje ga 
Poglavarstvo Županije. 
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje četiri godine. 
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Članak 10. 
Sa podnositeljima zahtjeva za dodjelu potpore koji odlukom Poglavarstva Županije ostvare 
pravo na potporu Županija sklapa ugovor o dodjeli potpore za poslijediplomski studij. 
 Ugovor o dodjeli potpore za poslijediplomski studij sklapa se u pisanom obliku i sadrži 
naročito: 
- podatke o ugovornim stranama 
- iznos potpore i način isplate 
- odredbu da se potpora isplaćuje u vidu jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje  
  troškova školarine i troškova u svezi s izradom i obranom rada za stjecanje zvanja iz članka  
 1. stavak 1. ove Odluke 
 - odredbu o obvezi namjenskog utroška potpore 
 - odredbe o obvezi povrata financijske potpore ukoliko se ista nenamjenski koristi te o  
   načinu i rokovima njena povrata 

- ostale odredbe značajne za međusobna prava i obveze ugovornih strana. 
-  

Članak 11. 
Polaznik poslijediplomskog studija kojemu je Županija jednom dodijelila potporu nema pravo 
prijave po narednim županijskim natječajima za dodjelu istih. 

 
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenim novinama 
Istarske županije". 
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Istarska županija će u 2006. - oj godini dodijeliti ukupno 10 (slovima:deset) 

jednokratnih financijskih potpora za poslijediplomski studij u neto iznosu od 10.000,00 kuna 
(slovima:desettisuća kuna). 

2. Utvrđuje se da će se financijske potpore za poslijediplomski studij u broju i visini iz 
točke 1. dodijeliti po provedenom natječajnom postupku koji je propisan Odlukom o 
dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij. 

3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se  Odjel za obrazovanje, kulturu i sport te 
Odjel za proračun i financije Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

i 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za poslijediplomski studij 

 
1. Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu potpora za poslijediplomski studij u sastavu : 

a) Robert Matijašić - predsjednik  ( zamjenik   Vedran Grubišić ) 
b) Lucija Debeljuh - član   ( zamjenik  Kristina Bulešić  ) 
c) Oriano Otočan - član   ( zamjenik  Davor Pavlin)   

2. Mandat predsjednika i članova Povjerenstva iz točke 1. te njihovih zamjenika traje 
četiri (4) godine. 

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u   «Službenim 
novinama Istarske županije «. 
 

Ad-7. 
 Podžupan obrazlaže Prijedlog Zaključka o utvrđivanju III. izmjena i dopuna Popisa 
prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. 
godini. 
Potreba za III. izmjenama i dopunama utvrđenih prioriteta nastala je iz slijedećih razloga: 

 11



-  neplaniranih – hitnih potreba nabavke opreme, 
-  promjena u visini planiranih potreba kod investicijskog i tekućeg održavanja. 
III. izmjene i dopune Popisa prioriteta ne mijenjaju raspored sredstava između zdravstvenih 
ustanova utvrđen Odlukom o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava 
za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2006. godini (Službene novine 
Istarske županije br. 1/06). 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K  
1. Utvrđuju se III. izmjene i dopune Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored 

sredstava decentraliziranih funkcija u 2006. godini. 
2. Popis III. izmjena i dopuna prioriteta je u prilogu ovoga akta i čini njegov sastavni dio. 
3. Ovaj Zaključak, s prilogom, dostavit će se na suglasnost Ministarstvu zdravstva i 

socijalne skrbi Republike Hrvatske. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad-8. 

 Župan obrazlaže Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ŽUC-e Istarske županije 
na potpisivanje IV Anexa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju 
županijske ceste 5007 dionice Karojba – Most Motovun sa izvođačem „Ceste“ d.o.o. Pula. 
IV. Aneksom Osnovnom ugovoru na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5007 
donice Karojba Most – Motovun utvrđuje se nastavak izvođenja II faze (iz III Aneksa) od stac. 
11 475,71 do stac 11 829,15 m zajedno sa projektiranim gabionskim zidom, što prema 
troškovniku iz projekta vezanog za cijenu iz Osnovnog ugovora iznosi 1.501.476,77 kuna 
(PDV uključen). Potreba izgradnje gabionskog zida pojavila se zbog pokosa koji je prijetio 
urušavanjem, a do produljenja radova na trasi od stac. 11 829,15 m došlo je zbog kvalitetnog 
riješenja odvodnje oborinskih voda kao jedne cjeline. Sredstva su osigurana na osnovi plana 
razvitka županijskih i lokalnih cesta Istarske županije 2004.-2008., te Izmjenama i dopunama 
Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
  1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje 
                IV. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom  održavanju županijske  
                ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa izvođačem "Cesta" d.o.o. Pula 

  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-9. 
Župan obrazlaže prijedlog Zaključka o korištenju proračunske pričuve u Proračunu 

Istarske županije za 2006. godinu. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 

1. Istarska županija ima temeljem Ugovora o umjetničkoj usluzi Klasa: 602-01/06-01/7 
Urbroj: 2163/1-02/1-06-1 od 28.06.2006. godine, obvezu prema Fondazione 
Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" za organizaciju i izvedbu koncerta Orkestra 
Mladih "Luigi Cherubini" pod ravnanjem Maestra Riccarda Mutija koji je održan 30. 
lipnja 2006. godine u pulskoj Areni povodom osnivanja Jadranske euroregije pod 
pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske gdina. Stjepana Mesića. 

2. Zbog nedostatka planiranih sredstava za ove namjene u Proračunu Istarske županije 
za 2006. godinu, dio ugovorne obveze u visini od 220.000,00 kn treba izvršiti na teret 
proračunske pričuve iz razdjela 3, pozicije 149. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije za provedbu točke 
2. ovog Zaključka. 
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4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-10. 
 Podžupan obrazlaže prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
izvođenje radova na adaptaciji i dogradnji OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet. 
Povjerenstvo je provelo postupak javne  nabave i sačinilo Zapisnik o javnom otvaranju 
ponuda i Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (koji je dan u prilogu ove Odluke). 
Valja napomenuti da je prigodom javnog otvaranja ponuda iz ponudbenog troškovnika t.d. 
"Pleper"d.o.o. iz Novske utvrđeno da je ponudbena cijena bez PDV-a 5.733.403,72kn, ali je 
naknadnom analizom ponude utvrđeno da se radi o iznosu od 7.232.338,71kn. Stoga se  
predlaže naručitelju donošenje ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, kako bi se po 
okončanju postupka mogao sklopiti Ugovor o radovima s t.d. GRADING KUK d.d. iz Buzeta 
sa ponudbenom cijenom od 6.490.969,14kn. Financijska sredstva za provedbu ove odluke 
osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2006. g.  razdjel 9. pozicija 464.  
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje 

radova na adaptaciji i dogradnji zgrade OŠ "Vazmoslava Gržalje" Buzet  
 
I 

Naručitelj je Istarska županija - Županijsko poglavarstvo, Pula, Flanatička 29. Evidencijski 
broj nabave je 08/2006 -VV. 

II 
Poziv za javno nadmetanje objavljen je u "Oglasniku javne nabave" br. 39 od 25.rujna 
2006.godine. Javno nadmetanje  se provodi u otvorenom postupku nabave. 
 

III 
Predmet nadmetanja je izvođenje radova na adaptaciji i dogradnji zgrade OŠ "Vazmoslava 
Gržalje" Buzet. 
Zaprimljene su 3 (tri) ponude, sve prihvatljive. 

 
IV 

Kao najpovoljnija ponuda za  izvođenje radova iz točke III. ove Odluke u odabire se ponuda 
t.d. GRADING KUK d.d. Buzet, Naselje Goričica 9, po ponudbenoj cijeni od 6.490.969,14kn 
(bez PDV). 

V 
Radi zaštite svojih prava, ponuditelji koji su sudjelovali u postupku nadmetanja mogu  u roku 
od tri dana od primitka ove Odluke, uložiti prigovor naručitelju  na odabir, a radi nepravilnosti 
u postupku nabave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku . 
 

Ad-11. 
 Župan obrazlaže prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o procjeni šteta od tuče 
na području Općine Ližnjan. 
Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda sačinilo je sukladno 
Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/1998) Izvješće o procjeni 
šteta od  tuče na području Općine Ližnjan, Medulin i Grada Pule kojim je utvrđeno da su 
ukupne štete na području Općine Ližnjan u iznosu od 1.687.831,00 kuna. Kako je ostvareni 
Proračun Općine Ližnjan u prethodnoj 2005. godini iznosio 7.549.523,99 kuna to proizlazi da 
je ukupna šteta ostvarena sa 22,36% u odnosu na Proračun.  
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
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Z A K L J U Č A K  
1.  Prihvaća se Izvješće o procjeni šteta od tuče na području Općine Ližnjan nastala 

na poljoprivrednim usjevima 14.08.2006. godine u ukupnom iznosu od 1.687.831,00 kuna što 
čini 22,36% Proračuna Općine Ližnjan ostvarenog u 2005. godini.  

2.  Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.  
 

Ad-12. 
 Župan daje na razmatranje prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za 
nekretninu upisanu u zk.ul.br. 248 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađena na zgr. k.č. 853/Z i 
855/Z u vlasništvu Karović Luce iz Rovinja, Driovier 11. 
Od strane vlasnice nekretnine, dostavljena je ponuda za kupnju kulturnog dobra.  
Ponuda je slijedeća :  
- kupoprodajna cijena u protuvrijednosti iznosa od 67.000,00 € (cijena po m2 = 1.763,00 € ) 
- porez na promet nekretnina kao i ostale troškove izrade i provedbu Ugovora o kupoprodaji 
snosi kupac. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 

Z A K L J U Č A K 
1. Istarska županija ne namjerava se koristiti pravom prvokupa za nekretninu upisanu 

u zk.ul. br.248 k.o. Rovinj, zgr. k.č.br. 853/Z i 855/Z u naravi stan u Rovinju, u vlasništvu, 
Karović Luce iz Rovinja , Driovier 11, a ima svojstvo spomenika kulture. 
         2. 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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