
 Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijama za 

deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji 
Nositelj izrade izvješća: Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 

Labin, 8. listopada 2021. 
 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na 
studijama za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Potreba Izmjene Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na 
studijama za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji 
proizlazi iz činjenice da se u samom nazivu Pravilnika potkrala greška 
te ispravno bi naziv Pravilnika trebao glasiti: „Pravilnik o dodjeli 
stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u 
zdravstvu u Istarskoj županiji“, dok ostale predložene izmjene 
proizlaze iz uočenih potreba u tijeku dvije godine primjene odredbi 
Pravilnika, kako u  postupku po prijavama  studenata na natječaje 
tako  i u postupku kojeg su zdravstvene ustanove čiji je osnivač 
Istarska županija obvezne provesti, nakon što istima bude 
dostavljena informacija o stipendistima Istarske županije koji su 
završili studije. Izmjenama Pravilnika briše se kriterij bodovanja 
studijske prakse, budući  da studijska praksa na nivou Republike 
Hrvatske nije još normativno uređena, mijenjanje/usklađivanje 
odredbi o zaštiti osobnih podataka, sukladno pozitivnim pravnim 
propisima te produženje roka zdravstvenim ustanovama čiji je 
osnivač Istarska županija za pokretanje postupka zapošljavanja s 30 
na 60 dana. 

Objava dokumenata za savjetovanje  
 
 
Razdoblje provedbe savjetovanja  
 

www.istra-istria.hr 

 

Od 3. rujna 2021. do 2. listopada 2021. 

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

U razdoblju trajanja savjetovanja nije bilo zaprimljenih nikakvih  
primjedaba ni prijedloga 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja 
i prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

/ 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  
 

/ 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova savjetovanja 

 

 

 



 

 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

     

     

     

     

 


