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REPUBLIKA HRVATSKA  
REPUBBLICA DI CROAZIA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA  
   REGIONE ISTRIANA 
    POGLAVARSTVO  
            GIUNTA  
Klasa: 021-04/08-01/58 
Urbroj: 2163/1-01/8-08-2 
Pula, 27. ožujak 2008.   
 

Z A P I S N I K 
sa 64. sjednice Poglavarstva Istarske županije održ ane dana 27. ožujka 2008. godine 

sa po četkom u 11,00 sati u prostorijama Istarske županije   
u Puli, Flanati čka 29 

 
Konstatira se da su sjednici nazočni: 

Valerio Drandić – podžupan Istarske županije, Sergio Bernich - podžupan Istarske županije, 
Veljko Ostojić, Valter Poropat, Lucija Debeljuh, Darko Lorencin, Oriano Otočan, Vedran 
Grubišić. 
 Opravdano su odsutni Ivan Jakovčić - župan Istarske županije, Kristina Bulešić 
Stanojević i Robert Matijašić . 

Osim članova Županijskog poglavarstva sjednici su nazočni:  
Miodrag Čerina, Desanka Sarvan, Slavica Benčić Kirac, Josip Zidarić, Denis Ivošević, prim. 
dr. Romanita Rojnić, Milan Antolović, Ingrid Paljar, Sonja Grozić Živolić i Vesna Ivančić te 
predstavnici medija.  
 

Župan otvara sjednicu te predlaže slijedeći 
 

D N E V N I    R E D 
1.  

a) Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu, 
b) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2007. godinu, 
c) Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu, 

2.  
a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva u 2007. godini, 
b) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu za 

2007. godinu,  
c) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2007. 

godinu, 
d) Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2007. godinu, 
e) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam za 2007. godinu, 
f) Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za 2007. godinu, 
g) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 

vodoprivredu za 2007. godinu, 
a. Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za 

razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2007. godinu, 
h) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 

2007. godinu, 
i) Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije za 

2007. godinu, 
j) Izvješća o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke 

skupine za 2007. godinu, 
k) Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2007. godinu, 
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3.  

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Plana za zdravlje građana Istarske županije u 2007. godini, 

b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Operativnog plana 
aktivnosti Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2008. godinu, 

4. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge najma osobnih 
automobila. 

 
- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 
 

Ad-1. a), b), c) 
Podžupan Drandić daje na razmatranje: 

a) Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu, 
b) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2007. godinu, 
c) Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu. 
 
Podžupan Drandić navodi kako postoji trend rasta županijskog proračuna 2007. u odnosu na 
2006. godinu, ali ukazao se problem preraspodjele poreznih sredstava koji će iz godine u 
godinu se produbljivati. Županije su najzakinutije u preraspodjeli novca, pa se u suradnji sa 
državom radi na strategiji decentralizacije, što vjerojatno ni u tom pogledu neće biti većih 
pomaka. 

Slavica Benčić Kirac obrazlaže: 
a) Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu, 
b) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2007. godinu, 
c) Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu. 

Valter Poropat smatra kako je iznos od 27 milijuna kuna velika svota novca – poreza 
na dobit - otišla iz Istarske županije u državni proračun, a u narednim godinama vjerojatno 
sve će više novca odlaziti, dok će se putem poreza na dohodak vraćati tek manji dio, pa je 
zbog toga potrebno razmišljati na decentralizaciju a ne centralizaciju. 

Lucija Debeljuh želi pohvaliti Županiju kako se sa malim sredstvima koja ima na 
raspolaganju uspijeva snalaziti, pa stoga smatra kako je ovakvo stanje neodrživo. 

 
Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

1.  
a) Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu. 
b) Prihvaća se Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 

2007. godinu. 
c) Prihvaća se Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. 

godinu. 
2. Akti iz točke 1. a), b), c) ovog Zaključka upućuje se Županijskoj Skupštini na razmatranje 

i usvajanje. 
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.  
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Slavica Benčić 

Kirac – v.d. pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.  
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) 
 Podžupan Drandić daje na razmatranje: 
a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva u 2007. godini, 
b) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu za 2007. 

godinu,  
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c) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2007. 
godinu, 

d) Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2007. godinu, 
e) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam za 2007. godinu, 
f) Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za 2007. godinu, 
g) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 

vodoprivredu za 2007. godinu, 
a. Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj 

poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2007. godinu, 
h) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2007. 

godinu, 
i) Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije za 

2007. godinu, 
j) Izvješća o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke 

skupine za 2007. godinu, 
k) Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2007. godinu. 
 

Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Stručne 

službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Vesna Ivančić, tajnica Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske 
županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog 

odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Desa Sarvan – pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog 

odjela za proračun i financije Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Slavica Benčić Kirac – v.d. pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Istarske 
županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
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Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog 

odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Josip Zidarić – pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog 

odjela za turizam Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Denis Ivošević – pročelnik Upravnog odjela za turizam Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za 

prostorno uređenje Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Ingrid Paljar – ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju  
a) Izvješća o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 

vodoprivredu Istarske županije za 2007. godinu, 
b) Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva „Fond za razvoj 

poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Milan Antolović – pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog 

odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
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3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 
se prim. dr. Romanita Rojnić – pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog 

odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Mladen Dušman – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske 
županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog 

odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 
2007. godinu. 

2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 
razmatranje i usvajanje.  

3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 
se po ovlaštenju Poglavarstva Istarske županije – zamjenik župana Sergio Bernich. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

i 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kabineta 

župana Istarske županije za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na 

razmatranje i usvajanje.  
3. Za izvjestitelja po točki 1. ovog Zaključka, a vezano za točku 2., ovog Zaključka određuje 

se Miodrag Čerina – pročelnik Kabineta župana Istarske županije. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

Ad- 3. a), b) 
 Sonja Grozić Živolić daje obrazlaže: 
a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Plana za zdravlje građana Istarske županije u 2007. godini. 
 
Sukladno točki III. Odluke o prihvaćanju Plana za zdravlje građana Istarske županije 
usvojenoj na sjednici Županijske skupštine dana 1. kolovoza 2005. godine Poglavarstvo 
Istarske županije dužno je dostavljati Skupštini Istarske županije godišnja izvješća o tijeku 
realizacije Plana za zdravlje. U cilju izvršavanja navedene obveze sastavljeno je izvješće 
koje sastoji se od 6 dijelova: uvodni – opći dio i posebna izvješća za svaki od 5 prioriteta: 
rano otkrivanje raka dojke, prevencije  kardiovaskularnih bolesti, prevencija i liječenje 
ovisnosti, socio-zdravstvena zaštita starijih osoba i zaštita izvorišta vode za piće. U svakom 
dijelu istaknute su realizirane aktivnosti i očitovanja na postavljene ciljeve, te financijski 
aspekti. 
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 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana za 

zdravlje građana Istarske županije u 2007. godini. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se 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  

koordinatorica Županijskog tima zaduženog za provedbu Plana za zdravlje građana 
Istarske županije, Sonja Grozić-Živolić. 

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Operativnog plana 

aktivnosti Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2008. godinu. 
 
„Operativni plan aktivnosti za 2008. godinu“, omogućuje vijećnicima Županijske skupštine 
uvid u dalje namjere provođenja Plana za zdravlje, a svim subjektima uključenim u njegovu 
implementaciju on služi kao smjernica u odnosu na postavljene dugoročne ciljeve (do 2012. 
godine) iz osnovnog strateškog dokumenta - Plana za zdravlje građana Istarske županije. Na 
razini 2008. godine u općem dijelu planirane su aktivnosti kojima će se nastojati ostvariti 
preduvjeti potrebni za provedbu Plana, a za svaki od prioriteta postavljeni su kratkoročni 
ciljevi po utvrđenim smjernicama djelovanja, te definirane aktivnosti sa imenovanim 
odgovornim izvršiteljima i rokovima. 
U 2008. godini nameće se potreba osiguranja kontinuiteta u provedbi plana, što 
podrazumijeva osiguranje materijalnih, organizacijskih i stručnih uvjeta i po mogućnosti 
njihovo kvantitativno i kvalitativno unapređenje. S druge strane, potrebno je provjeriti vlastitu 
uspješnost i učinkovitost na kraju srednjoročnog razdoblja. Istovremeno, pokret zdravih 
gradova tijekom cijele ove godine obilježava 20-godišnjicu postojanja i tim povodom pokreće 
kampanju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Kako se tijekom dosadašnje 
provedbe Plana za zdravlje građana Istarske županije uvidio vlasti nedostatak u 
marketinškom pristupu, može se reći da kampanja Hrvatske mreže može poslužiti kao dobra 
platforma za promociju Županijskog plana.  
Sukladno navedenom opći ciljevi Operativnog plana aktivnosti za 2008. godinu jesu: 
- Osigurati stručne, materijalne i druge uvjete za provedbu Operativnog plana aktivnosti za 

2008. godinu i ojačati kompetenciju tima suradnika 
- Povećati vidljivost Plana za zdravlje građana Istarske županije  
- Izvršiti evaluacija procesa i postignuća u provedbi Plana za zdravlje građana Istarske 

županije u srednjoročnom periodu. 
 

Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti 

Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2008. godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se 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  

koordinatorica Županijskog tima zaduženog za provedbu Plana za zdravlje građana 
Istarske županije, Sonja Grozić-Živolić. 

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad-4. 
 Desa Sarvan obrazlaže prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu 
usluge najma osobnih automobila. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

O D L U K U  
 O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU USLUGE NAJMA OSOBNIH 

AUTOMOBILA 
 
1.  
Javni naručitelj  Istarska županija  - Županijsko 

Poglavarstvo  
Sjedište i adresa 
 

Pula, Flanatička 29 

Matični broj 
 

0567167 

Evidencijski broj  
 

01- VV/08 

Predmet nabave  
Referentni broj CPV nomenklature (oznaka i 
opis) 
 

Nabava usluge najma 17 osobnih 
automobila slijedećih karakteristika : 
1. snaga motora više od 120 KW - 1    
     vozilo 
2. snaga motora više od 80 KW - 4 vozila 
3. snaga motora više od 74 KW - 7 vozila   
4. snaga motora više od 40  KW - 5   
    vozila   
 
CPV oznaka i opis: 34110000 – Osobni 
automobili 
 

Procijenjena vrijednost nabave  668.852,35 kn  

Kriterij za odabir ponude Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja 
s najnižom ukupnom cijenom  
 

Način i uvjeti plaćanja Plaćanja najma vozila, vršit će se 
mjesečno, po ispostavljenom računu 
 

Izvor – način planiranja sredstava Proračun Istarske županije za 2008.  
( poz. 146 ) 

Zakonska osnova za provođenje postupka 
nabave 

Članak 2. toč. 15. Zakona o javnoj nabavi 

Postupak javne nabave Otvoreni postupak javne nabave 

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja  
 

1.Dario Mezulić, voditelj 
2.Vesna Pavletić, član 
2.Slavica Benčić Kirac, član 
3.Tihomir Šegota, član 
5. Sergio Ligović, član 

Odgovorna osoba javnog naručitelja Valerio Drandić - podžupan 
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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 vođenje 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. 
 
 
 

Završeno u 12,00 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: 
Silvija Klarić 
 
         Zamjenik predsjednika 
            Poglavarstva Istarske županije 
              Valerio Drandić 
 
 
 
 

 
 


