
 

 

SKUPŠTINA/ASSEMBLEA 
Odbor za društvene djelatnosti Istarske županije 
KLASA/CLASSE: 021-04/22-07/02 
URBROJ/N.PROT: 2163-01-01/3-22-02 
Pazin, 24. svibnja 2022. 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
sa 3. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Istarske županije održane dana 
24. svibnja 2022. godine s početkom u 09,00 sati putem online – video konferencije. 
 
Sjednici prisustvuju: predsjednik Davor Komar, Đina Šverko, Marianna Jelicich Buić, Bruno 
Stermotić, Zdenko Pliško i Ivan Iskra. 
 
Opravdano je odsutna Tatjana Tomaić.  
 
Osim članova Odbora sjednici prisustvuju: Vladimir Torbica - pročelnik Upravnog odjela za 
kulturu i zavičajnost, Patricia Percan - pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i 
tehničku kulturu, Davorka Maras Tkačuk – službenica koja privremeno obavlja poslove 
pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Melita Ferenčić – 
pomoćnica pročelnice Stručne službe Skupštine Istarske županije i Helga Možé – upraviteljica 
Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora Davor Komar, pozdravlja prisutne, konstatira kvorum i 
predlaže sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Istarske županije za 2022. godinu 

2. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu 

3. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu 

4. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta za Medicinsku škola Pula 
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mladenki Cerin bacc. med. techn. za 

promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost 
zdravstvene njege bolesnika 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o financiranju nabave Mobilne 
dijagnostičke jedinice Istarskih domova zdravlja radi unaprjeđenja sustava 
ranog otkrivanja karcinoma dojke u Istarskoj županiji 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe Istarske 
županije za 2021. godinu 



                                                             
 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava 
pacijenata Istarske županije za 2021. godinu  

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje 
partnerstva i razvoja civilnog društva za 2021. godinu 

10.  
 

a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Rivarela 

b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama Statuta Osnovne škole Vodnjan 

c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje 

d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole- Scuola elementare 
italiana Edmondo de Amicis Buje-Buie 
 

11.  
 

a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn Pula 

b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
donošenju prijedloga Statuta Učeničkog doma Pula  
 

12.  
a. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 

troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Ekonomska škola Pula 

b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. -  Srednja škola Mate Blažine Labin  

c. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. - Gimnazija Pula  

d. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Turističko – ugostiteljska škola -  Antona Štifanića Poreč  

e. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Talijanske srednje škole Rovinj  

f. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje  

g. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. Talijanske srednje škole Pula 



                                                             
 

h. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Srednja škola Mate Balote Poreč 

i. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Srednja škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula 

j. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. - Tehnička škola Pula 

k. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula  

l. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023.  – Srednja škola Zvane Črnje Rovinj  

m. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj  

n. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Srednja škola Vladimir Gortan Buje  

o. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Srednja škola Buzet  

p. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Strukovna škola Pula  

q. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Gospodarska škola Buje – Isstituto professionale Buie – Buie 

r. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin  

s. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Industrijsko-obrtnička škola Pula 

t. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Medicinska škola  



                                                             
 

u. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim 
troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan 
Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 
2022./2023. – Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula  
 

13. Razno.  
 

 
Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

 

Ad-1. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske 
županije za 2022. godinu 

 
Vladimir Torbica obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako se ovaj akt donosi sukladno Zakonu 
o financiranju javnih potreba u kulturi i  Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.  
Ističe kako je na temelju Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga te 
drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 
2022. godinu, koji je objavljen 10. siječnja 2022. godine, za financiranje projekata i programa 
udruga planiran sveukupan iznos od 2.229.300,00 kn.  
 
Davor Komar otvara raspravu te, kako nema dodatnih pitanja, zatvara raspravu i daje točku 
na glasanje.  
 
Odbor za društvene djelatnosti JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Istarske županije za 2022. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i 
usvajanje. 
 
 

Ad-2. 
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu 
 

Patricia Percan obrazlaže predmetnu točku. Naglašava kako ukupna godišnja bilančna 
sredstva za osnovne škole u Istarskoj županiji za 2022. godinu iznose 19.693.312,00 kuna te 
se za materijalne i financijske rashode odvaja 15.728.789,95 kn, za rashode za materijal, 
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola 1.574.542,00 kn, a za rashode za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
2.389.980,00 kn. 
 
Ivan Iskra postavlja pitanje iz kojeg su razloga smanjena sredstva za provedbu programa 
građanskog odgoja i obrazovanja.  
 



                                                             
 

Patricia Percan odgovara kako su se na raspisani natječaj za provedbu edukacije za 
provođenje programa građanskog odgoja i obrazovanja javili Centar za građanske inicijative 
Poreč te Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Odabrano je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli koje je 
ponudilo nižu cijenu te je sukladno tome smanjen i iznos potrebnih sredstava.  
 
Ivan Iskra postavlja pitanje hoće li dodatno povećanje sredstava koja se daju školama zbog 
povećanja cijene energenata utjecati na smanjenje sredstava koja se školama dodjeljuju za 
druge svrhe poput nabavke knjiga.  
 
Patricia Percan odgovara kako se školama osiguravaju dodatna sredstva koja su im potrebna 
zbog povećanja cijene energenata, međutim kako to neće utjecati na iznose drugih sredstava 
koja se dodjeljuju školama.  
 
Odbor, nakon rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na 
razmatranje i usvajanje.  
 
 

Ad-3. 
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu 
 

Patricia Percan obrazlaže predmetnu točku.  
 
Ivan Iskra postavlja pitanje pročelnici da pojasni odgodu provedbe programa „KLIK Pula - 
Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru 
ugostiteljstva i turizma Pula“. 
 
Patricia Percan odgovara kako su pri okončanju provedbe javne nabave za realizaciju 
programa KLIK dobili najnižu ponudu koja je daleko premašivala planiranu vrijednost samog 
projekta. Iz navedenog razloga ponudu nisu prihvatili već su se odlučili na optimizaciju projekta 
i potom objavili novi javni poziv. Dodaje kako je povećanje cijene projekta uzrokovano i velikim 
povećanjem u cijeni građevinskog materijala.  
 
Odbor, nakon kraće rasprave, JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržava se Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje i usvajanje. 
 

 
Ad-4. 

Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta za Medicinsku škola Pula 
 
Patricia Percan obrazlaže predmetnu točku. 



                                                             
 

 
Odbor za društvene djelatnosti, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržava se Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta za Medicinsku škola Pula, te se isti upućuje 
Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-5. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mladenki Cerin bacc. med. techn. za promjenu 

prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost zdravstvene njege 
bolesnika 

 
Davorka Maras Tkačuk obrazlaže predmetnu točku.  
 
Odbor za društvene djelatnosti, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržava se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mladenki Cerin bacc. med. techn. za 
promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost zdravstvene njege 
bolesnika, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-6. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o financiranju nabave Mobilne 
dijagnostičke jedinice Istarskih domova zdravlja radi unaprjeđenja sustava 

ranog otkrivanja karcinoma dojke u Istarskoj županiji 
 
Davorka Maras Tkačuk obrazlaže predmetnu točku. Ističe kako je cijena jednog vrhunskog 
mamografskog uređaja sa svim naprednim softverskim funkcionalnostima, zajedno sa 
specijalnim vozilom cca 2,5 milijuna kuna s PDV- om, a on se nabavlja s ciljem povećanja 
dostupnosti, kvalitete pregleda i odaziva žena na mamografske preglede. Uz mamografski 
uređaj potrebno je nabaviti i ultrazvučni uređaj čija je cijena cca 1,2 milijuna kuna s PDV- om, 
što znači da bi vrijednost kompletnog sustava bila cca 3,7 milijuna kuna s PDV- om. 
 
Odbor za društvene djelatnosti bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržava se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o financiranju nabave Mobilne 
dijagnostičke jedinice Istarskih domova zdravlja radi unaprjeđenja sustava ranog otkrivanja 
karcinoma dojke u Istarskoj županiji, te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-7. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe Istarske županije 
za 2021. godinu 

 



                                                             
 

Davorka Maras Tkačuk obrazlaže predmetnu točku. 
 
Davor Komar otvara raspravu te, kako nema prijavljenih, zatvara raspravu i daje točku na 
glasanje.  
 
Odbor za društvene djelatnosti JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržava se Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe Istarske županije za 
2021. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-8. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata Istarske županije za 2021. godinu 
 

Davorka Maras Tkačuk obrazlaže predmetnu točku. 
 
Marianna Jelicich Buić, IDS, postavlja pitanje koje su bile najčešće pritužbe.  
 
Davorka Maras Tkačuk odgovara kako su najčešće pritužbe bile vezane uz duge liste čekanja 
i otkazivanje termina operacijskih zahvata, lošu komunikaciju između liječnika i pacijenata, a 
imali su i pritužbe vezane uz nemogućnost prisustvovanja pratnje osoba s invaliditetom na 
njihovim pregledima.  
 
Bruno Stermotić navodi kako želi iskoristiti ovu priliku da oda počast i zahvali zdravstvenim 
radnicima na njihovom trudu i radu u proteklom pandemijskom periodu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti, nakon kraće rasprave, JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržava se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava 
pacijenata Istarske županije za 2021. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-9. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i 

razvoja civilnog društva za 2021. godinu 
 
Helga Možé obrazlaže predmetnu točku.  
 
Davor Komar, otvara raspravu te, kako nema prijavljenih, zatvara raspravu i daje točku na 
glasanje.  
 
Odbor za društvene djelatnosti JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 



                                                             
 

Podržava se Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva 
i razvoja civilnog društva za 2021. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-10. 
a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

izmjenama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Rivarela 
b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

izmjenama Statuta Osnovne škole Vodnjan 
c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

izmjenama Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje 
d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole- Scuola 
elementare italiana Edmondo de Amicis Buje-Buie 

 
Patricia Percan objedinjeno obrazlaže točke 10. i 11. dnevnog reda.  
 
Davor Komar otvara raspravu te, kako nema prijavljenih, zatvara raspravu i daje točku na 
glasanje.  
 
Odbor za društvene djelatnosti JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržavaju se  
 

a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Rivarela 

b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama Statuta Osnovne škole Vodnjan 

c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje 

d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole- Scuola elementare 
italiana Edmondo de Amicis Buje-Buie 

 
te se upućuju Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-11. 
a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn Pula 
b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

donošenju prijedloga Statuta Učeničkog doma Pula 
 

Odbor za društvene djelatnosti, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržavaju se  
 



                                                             
 

a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn Pula 

b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o donošenju 
prijedloga Statuta Učeničkog doma Pula 
 

te se upućuju Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad-12. 
a. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 

godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Ekonomska škola Pula 

b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. -  Srednja škola Mate 
Blažine Labin  

c. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. - Gimnazija Pula  

d. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Turističko – 
ugostiteljska škola -  Antona Štifanića Poreč  

e. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Talijanske srednje škole 
Rovinj  

f. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Talijanske srednje škole 
Leonardo da Vinci Buje  

g. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. Talijanske srednje škole 
Pula 

h.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Mate 
Balote Poreč 

i. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola za 
turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula 



                                                             
 

j. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. - Tehnička škola Pula 

k. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Škola primijenjenih 
umjetnosti i dizajna Pula  

l. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023.  – Srednja škola Zvane 
Črnje Rovinj  

m. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. Strukovna škola Eugena 
Kumičića Rovinj  

n. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Vladimir 
Gortan Buje  

o. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Buzet  

p. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Strukovna škola Pula  

q. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Gospodarska škola Buje 
– Isstituto professionale Buie – Buie 

r. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Gimnazija i strukovna 
škola Jurja Dobrile Pazin  

s. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Industrijsko-obrtnička 
škola Pula 

t. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Medicinska škola  



                                                             
 

u. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 
godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz 
zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Glazbena škola Ivana 
Matetića Ronjgova Pula  

 
Patricia Percan obrazlaže predmetnu točku. 
 
Davor Komar otvara raspravu te, kako nema prijavljenih, zatvara raspravu i daje točku na 
glasanje.  
 
Odbor za društvene djelatnosti JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Podržavaju se Prijedlozi Odluka iz točaka a) do u) te se upućuju Skupštini Istarske županije 
na razmatranje i usvajanje. 
 

Ad-8. 
Razno 

 
Marianna Jelicich Buić postavlja pitanje da li bi se pozivi na sjednice odbora u buduće mogli 
dostavljati na hrvatskom i talijanskom jeziku.  
 
Melita Ferenčić odgovara kako će u buduće pozivi na odbore vijećnicima biti dostavljani i na 
talijanskom jeziku. 
 
Predsjednik Odbora Davor Komar pozdravlja prisutne i zaključuje sjednicu.  
 
 
Završeno u 09,24 sati. 
 
 
 
Zapisnik vodila: 
Andrea Jelovčić  
 

         Predsjednik Odbora 

 
         Davor Komar 

 
 


