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ZAPISNIK 
 

s 33. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak), 
Hotelu Histria u Puli, Verudela 17 
 
Sjednicu je u 10,00 sati otvorio VALTER DRANDIĆ, predsjednik Skupštine Istarske županije 
(IDS-HNS-ISU-HSLS-ZELENI), koji je  sjednici i  predsjedavao. 
 
 
 
PRISUTNI – ODSUTNI: 
  

Red. 
br. 

VIJEĆNIK 
 

LISTA PRIMJEDBE 

1. Valter Drandić IDS – HNS – ISU – HSLS – Zeleni  

2.  Eliana Barbo  IDS – HNS – ISU – HSLS – Zeleni preminula 

3. Zvonko Liović IDS – HNS – ISU – HSLS – Zeleni  

4. Cinzia Počeko Kranjec IDS – HNS - ISU– HSLS – Zeleni  

5. Eleonora Kotiga Vaš IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

6. Vili Rosanda IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

7. Marija Kadoić Balaško IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

8.  Tedi Chiavalon IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

9. Suzana Ladavac IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

10. Nevia Poropat IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

11. Josip-Anton Rupnik IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

12. Vedrana Gregorović Hrvatin IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

13. Petar Macura IDS – HNS - ISU– HSLS – Zeleni  

14.  Vladimir Buršić IDS – HNS - ISU– HSLS – Zeleni  

15. Zdenko Pliško IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

16. Jasna Bolić IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

17. Miloš Bajić IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

18. Tamara Brussich IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

19. Frančesko Andreja IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

20.  Bruno Stermotić IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

21. Alen Višković IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

22. Robert Velenik IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

23. Irena Peruško IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

24. Boris Rogić IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

25. Davor Komar IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

26. Vanda Poropat IDS – HNS - ISU – HSLS – Zeleni  

27. Marino Baldini SDP - HSU -  SDSS odsutan 

28. Ljerka Peruško SDP - HSU - SDSS  

29. Radovan Cvek SDP - HSU – SDSS  

30. dr.sc. Sanja Radolović SDP - HSU – SDSS  

31. Milio Bulić SDP - HSU – SDSS  

32. Silvano Hrelja SDP - HSU - SDSS odsutan 

33. Goran Subotić SDP - HSU – SDSS  

34. Mirjana Galo SDP - HSU - SDSS  

35. Ilirjana Croata Medur HDZ  

36. Jurica Šiljeg HDZ odsutan 



                                                             
 

 
 
 
 
OSTALI PRISUTNI: 
FABRIZIO RADIN, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana IŽ 
SANDRA ĆAKIĆ KUHAR, zamjenica župana IŽ 
VESNA IVANČIĆ, pročelnica Stručne službe IŽ 
EZIO PINZAN, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodno gospodarstvo IŽ  
NADA PRODAN MRAKOVIĆ. Pročelnica Upravnog odjela za turizam IŽ 
SONJA GROZIĆ ŽIVOLIĆ, pročelnica Upravnog odjela za  zdravstvo i socijalnu  skrb IŽ 
VLADIMIR TORBICA, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost IŽ 
PATRICIA PERCAN, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ 
MIRKO RADOLOVIĆ, službenik koji obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi 
razvoj IŽ 
BARBARA ŠKREBLIN BOROVČAK, službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije IŽ  
ROBI ZGRABLIĆ, ravnatelj Županijske uprave za ceste 
DINO KOZLEVAC, Načelnik Stožera civilne zaštite IŽ 
Dr. ALEKSANDAR STOJANOVIĆ, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo IŽ 
 
PREDSJEDNIK otvara 33. sjednicu Skupštine Istarske županije i pozdravlja sve prisutne. 
Govori kako mora započeti s jednom tužnom viješću. Vijećnica Elijana Barbo je nakon 
desetodnevne bitke na respiratoru preminula od posljedica bolesti uzrokovane virusom Covid 
19. Govori kako je ovaj težak trenutak pokazatelj složenosti bolesti te gospođi Barbo izražava 
zahvalnost za njezino djelovanje u Županijskoj skupštini. Izražava sućut njezinoj obitelji, 
prijateljima i kolegama te poziva na minutu šutnje.  
 
Govori kako je bio u dilemi da li da ovu sjednicu održi u živo ili online - video konferencijom 
međutim prevagnula je činjenica da je ovo posljednja sjednica ove godine te je njome 
predviđeno donošenje bitnih odluka poput Proračuna za 2021. godinu. Moli vijećnike da 
pokušaju biti što kraći i da se pridržavaju svih mjera zaštite od bolesti uzrokovane virusom 
Covid – 19. Zahvaljuje im što su, kako bi se skratilo trajanje sjednice Skupštine, odustali od 
postavljanja vijećničkih pitanja.  
 
Govori kako su vijećnici dobili Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda te osim njime dodane 
točke broj 21. predlaže i zamjenu redoslijeda točaka 11. i 12. navedenih u dnevnom redu. 
 
Predlaže sljedeći  

 

37. mr.sc. Tatjana Tomaić HDZ  

38. dr.sc. Dubravko Marković HDZ  

39. Aleksa Vale HDZ  

40. Damir Grünbaum nezavisni  

41. Damir Prodan Živi zid odsutan 

42. Gordana Čakić nezavisna  

43. dr.sc. Tea Golja nezavisna  

44. Ladislav Turčinović MOST NL mirovanje 
mandata 

45. Divna Radolović Rosanda nezavisna  



                                                             
 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija Zapisnika s 32. sjednice Skupštine Istarske županije 
2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije 
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije za prvih devet mjeseci 

2020. godine 
4. 

a. Proračun Istarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 
b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2021. godinu 
c. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja 

planiranih u Proračunu Istarske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022 
i 2023. godinu 

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2021. godinu 
6. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2021. godinu 
7. Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2021. 

godinu 
8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2021. godinu 
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i 

socijalno blagostanje Istarske županije za 2021. godinu 
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu, odnosno do raspuštanja 
aktualnog saziva Skupštine 

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna 
Financijskog plana ŽUC-a za 2020. godinu 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 
2021. godinu 

13. Prijedlog Odluka o pripajanju ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske 
županije METRIS, Pula-Pola Istarskom veleučilištu – Università istriana di scienze 
applicate, Pula-Pola 

14. Prijedlog Odluke o privremenom upravljanju nautičke luke Bunarina 
15. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske 

županije za 2021. godinu 
16. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje ugovora o koncesijama na 

pomorskom dobru i Istarskoj županiji 
17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja 

Valtura za 2021. godinu 
18. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini turističke pristojbe po 

osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i 
gradove na području Istarske županije za 2021. godinu  

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno 
zdravstvo Istarske županije 

20. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu  
21. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac 

 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Verifica del verbale della 32-a seduta dell'Assemblea della Regione Istriana 
2. Domande dei consiglieri, proposte e informazioni 
3. Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio della Regione Istriana per i primi 



                                                             
 

nove mesi del 2020. 
4. a. Bilancio della Regione Istriana per il 2021 e proiezioni per il 2022 e il 2023 

b. Proposta di Delibera sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2021 
c. Proposta di Delibera sulla copertura successiva del deficit degli scorsi periodi 
pianificati nel Bilancio della Regione Istriana per il 2021 e proiezione per il 2022 e il 
2023 

5. Proposta di Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura della Regione Istriana per 
il 2021 

6. Proposta di Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Regione 
Istriana per il 2021.  

7. Proposta di Programma dei fabbisogni pubblici nello sport scolastico della Regione 
Istriana per il 2021 

8. Proposta di Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Regione Istriana per il 
2021 

9. Proposta di Delibera sull'approvazione del Piano operativo delle attività del Piano per 
la salute e il benessere sociale della Regione Istriana per il 2021 

10. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento regolare dei partiti 
politici dal bilancio della Regione Istriana per il 2021, ossia fino allo scioglimento della 
formazione attuale dell'Assemblea 

11. Proposta di Conclusione sul consenso alla proposta del Piano finanziario dell'Autorità 
regionale per le strade per il 2021 

12. Proposta di Conclusione sul consenso alla proposta delle Seconde modifiche e 
integrazioni del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione 
Istriana per il 2020 

13. Proposta di Delibera sull'annessione dell'enteCentro per la ricerca dei materiali della 
Regione Istriana METRIS, Pula-Pola,all'Istarsko veleučilište – Università istriana di 
scienze applicate, Pula-Pola 

14. Proposta di Delibera sulla gestione provvisoria del porto nautico Bunarina 
15. Proposta del Piano d'assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo sul 

territorio della Regione Istriana per il 2021 
16. Proposta della Delibera sulla nomina della Commissione per il monitoraggio dei 

contratti di concessione sul demanio marittimo nella Regione Istriana 
17. Proposta di Delibera sull'approvazione del Programma di manutenzione del Sistema 

d'irrigazione pubblica Valtura per il 2021 
18. Proposta di Delibera sull'ammontare dell'imposta di soggiorno a persona e per notte e 

l'ammontare dell'importo forfettario annuale dell'imposta di soggiorno per i comuni e le 
città sul territorio della Regione Istriana per il 2022 

19. Proposta di Delibera sul consenso alle Modifiche e integrazioni dello Statuto 
dell'Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana 

20. Proposta del Provvedimento di nomina dei giudici d'assise del Tribunale comunale di 
Pazin (Pisino) 

21. Proposta di Provvedimento di nomina del Consiglio d'amministrazione dell'Autorità 
portuale di Rabac   

 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
 
 

 
 
 
 



                                                             
 

Ad–1 
Verifikacija Zapisnika s 32. sjednice Skupštine Istarske županije 
 
 

Nakon provedenog glasanja, Skupština Istarske županije, bez rasprave, JEDNOGLASNO 
prihvaća  
 

Zapisnik s 32. sjednice Skupštine Istarske županije 
 

Ad–2 
Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije 

 
PREDSJEDNIK navodi da će, prema do sada već ustaljenoj praksi, na početku ove sjednice 
Skupštine kratku informaciju o epidemiološkoj situaciji u Istarskoj županiji dati načelnik 
Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije 
dr. Aleksandar Stojanović. 
 
DINO KOZLEVAC pozdravlja sve prisutne. Navodi kako je situacija teška i složena. Kako na 
području cijele Republike Hrvatske tako i na području Istarske županije.   Naglašava da 
situacija ipak nije alarmantna. Sustav Civilne zaštite djeluje sukladno sa zahtjevima situacije. 
Sve pravne osobe, pogotovo one zdravstvene ali i ostale još  uvijek funkcioniraju. Međutim, 
porast broja novo zaraženih virusom Covid – 19 čini sustav sve teže održivim. Na Covid odjelu 
u Općoj bolnici u Puli trenutno se nalaze 53 osobe, a prije nekoliko dana bilo ih je i preko 60. 
Tu nastaju problemi budući da se pojavljuju pacijenti sa sve težim simptomima.  
Uspostavljen je Respiracijski centar u sklopu Opće bolnice Pula te se oboljeli kojima je 
potreban respirator više ne šalju u riječku bolnicu. Trenutno su na respiratoru dva pacijenta. 
Napominje kako je Respiracijski centar smješten na lokaciji Mornaričke bolnice. Ako ljude 
bude trebalo izmještati iz socijalnih ustanova koje zbrinjavaju starije osobe u tom prostoru bit 
će osigurano 30 dodatnih kreveta za Covid pozitivne pacijente. Za sada za time nije bilo 
potrebe.  
Naglašava kako Istarska županija nije izgubila kontrolu nad kretanjem virusa Covid – 19 
zahvaljujući naporima županijskog Zavoda za javno zdravstvo. Zaraženi dolaze pretežito iz 
kruga obitelji, a jedan manji dio dolazi iz gospodarskih djelatnosti. Pretežito manjih firmi. Tu 
ima prostora za poboljšanje. Apelira da se ljudi suzdrže od svih društvenih aktivnosti. Kao 
primjer navodi kolinja koja ovih dana predstavljaju česti izvor zaraze. Ako su nužna morala bi 
se održavati uz pridržavanje epidemioloških mjera, držanje distance, rad s maskama, 
prozračivanje prostora i dezinfekciju ruku.  
Govori kako će kada smanjimo broj novo zaraženih virusom Covid – 19 i zdravstveni sustav 
moći normalnije funkcionirati. Otežavajuće je što je prema nalogu ministra zdravstva 7 
djelatnika Opće bolnice upućeno je na ispomoć u Varaždinsku županiju. Radi se o dvije 
medicinske sestre, dva medicinska tehničara i tri liječnika. Nedostatak liječničkog kadra 
predstavlja jedan od gorućih problema.  
Napominje da u Istri postoji lagani proboj virusa među djelatnicima te je jedan manji dio 
liječničkog osoblja zaražen ili u samoizolaciji. Ako se trenutne brojke novo zaraženih nastave 
Opća bolnica će morati krenuti sužavati prostor redovnog pružanja usluga građanima.  
Govori kako dolazimo do perioda cijepljenja o kojemu bi svi mi trebali razmišljati pozitivno. 
Ono bi kroz mjesec - dva trebalo promijeniti tijek situacije i omogućiti nam da u novu godinu 
uđemo bez ograničenja koja imamo danas. Poručuje kako treba vjerovati sustavu koji na 
dnevnoj bazi zainteresiranoj javnosti komunicira trenutnu situaciju. Za kraj napominje kako će 
donesene mjere zasigurno smanjiti mobilnost međutim oni i dalje inzistiraju na regionalnom 
pristupu u kojemu bi svaki stožer i svaka županija mogli procijeniti kakva je situacija na 
njihovom teritoriju i potom donijeti odgovarajuće mjere. Za to su se izborili krajem osmog 



                                                             
 

mjeseca, a potom taj sustav napustili. Mišljenja je kako linearne mjere mogu postići samo 
trenutni rezultat dok dugoročno treba sagledavati svaki prostor zasebno i prema njegovim 
specifičnostima.  
 
Dr. ALEKSANDAR STOJANOVIĆ navodi kako se epidemiološka situacije nije primijenila u 
zadnjih 15- ak dana. Ona se je počela mijenjati krajem listopada. Sada smo došli do platoa 
velikih brojki. Brojke nisu toliko velike u usporedbi s drugim krajevima Hrvatske ali su opet 
dovoljno velike da opterećuju zdravstveni sustav od razine primarne zdravstvene zaštite pa 
sve do razine Opće bolnice Pula i sekundarne zdravstvene zaštite.  
Govori kako je kod nas značajno što mjere koje su trenutno na snazi smanjuju mobilnost i 
masovna okupljanja. Zatvaranje osnovnih škola i sve mjere koje su donesene posljednjih dana 
smanjuju samo dio mobilnosti.  
Govori kako puno ljudi u početku ima blagu kliničku sliku koja ih navodi da nastave obavljati 
svoje redovite aktivnosti i u periodu dok se bolest ne iskristalizira oni često zaraze veliki broj 
ljudi. Najveći broj novo zaraženih primjećuju unutar obitelji, druga razina bila bi zaraza na 
poslu dok su unutar školskog sustava uočili najmanju pojavnost prijenosa virusa.  
Napominje kako, što se tiče projekcija za buduće razdoblje, ne očekuju značajno smanjivanje 
broja oboljelih do kraja godine. Daleko su od popuštanja mjera jer su prema brojevima 
pojavnosti zaraze virusom Covid – 19  trenutno „u crvenoj zoni”.  
Govoreći o dobnim skupinama, 80 % svih zaraženih imaju do 65. godina, dok je preostalih 20 
% starije od 65.. Incidencija virusa trenutno je najviša na području sjeverne i sjeverno-zapadne 
Istre, a najmanja na području Rovinjštine.  
 
Osim efikasnosti donesenih mjera situaciju u Istarskoj županiji u narednom razdoblju može 
promijeniti i povratak studenata u županiju na kraju akademske godine te obrazac ponašanja 
građana tijekom božićnih blagdana. Smatra kako će eventualno nepridržavanje 
epidemioloških mjera tijekom božićnih blagdana dovesti do povećanja broja novo oboljelih. 
Druga stvar koja bi dodatno mogla opteretiti situaciju je pojava sezonske gripe. Ona bi mogla 
pogoršati kliničku sliku oboljelih od bolesti uzrokovane virusom Covid – 19 kao i povećati broj 
ljudi koji će trebati hospitalizaciju. Iako mjere za sprječavanje širenja virusa Covid – 19 utječu 
i na smanjenje širenja virusa gripe.  
Govori kako bi kampanja cijepljenja trebala početi. Zavod za javno zdravstvo se je tehnički 
opremio što znači da su nabavljene komore za držanje cjepiva na temperaturi od –80 odnosno 
–20 stupnjeva, ovisno o tome koje cjepivo prvo dođe u Hrvatsku. Prema svim najavama prvo 
cjepivo trebalo bi biti Pfeiserovo cjepivo koje bi trebalo biti registrirano do kraja godine i 
početkom siječnja distribuirano po županijama. Tada bi cijepljenje moglo početi. Ta bi 
odrednica u nekom postotku trebala utjecati i na tijek epidemije.  
Napominje kako smo tek na početku zimskog razdoblja i u načinu rada sigurno će biti još dosta 
izmjena. Situacija nije pretjerano teška i ozbiljna ali zahtjeva maksimalni napor kako 
profesionalni tako i osobni. Vlastitim ponašanjem možemo smanjiti broj novo zaraženih, a time 
blagotvorno djelovati i na ostale dijelove sustava.  
 
 
PREDSJEDNIK zahvaljuje na izlaganjima, njihovom radu te izražava nadu u brzo privođenje 
ovog problema ka svome kraju. Govori kako se nalazimo u situaciji u kojoj redovni zdravstveni 
sustav puca i u teškoj situaciji se ne nalaze samo oboljeli od Covida već i ostali bolesnici. Iz 
tog razloga svi moramo dati svoj doprinos kako bi se situacija čim prije razriješila.  
  
 

Ad–3 
 Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije za prvih devet 

mjeseci 2020. godine 



                                                             
 

 
 

PREDSJEDNIK govori kako su Informaciju o stanju sigurnosti na području Istarske županije 
za prvih devet mjeseci 2020. godine zastupnici primili pismeno. U dogovoru s Načelnikom 
PU Istarske gospodinom Kirinom odlučeno je da on neće davati dopunska obrazloženja 
usmeno pred vijećnicima, ako se i oni s time slažu. Razlog za navedeno je maksimalno 
smanjenje broja prisutnih na sjednici kao i skraćivanje njezina trajanja.  
 
DAMIR GRÜNBAUM, nezavisni, pozdravlja sve prisutne. Govori kako mu je žao što  načelnik 
PU Istarske nije prisutan jer je za njega pripremio par pritužbi građana. U   teškoj situaciji kada 
se mnoge obitelji nalaze na rubu egzistencije te vlada neizvjesnost na svakom kutu građane 
zaustavlja policija.  
Prvo pitanje bilo bi da li je policija svjesna ove situacije te jesu li smanjili svoje aktivnosti s 
obzirom na to da su građanima uskraćena mnoga prava koja su im zajamčena ustavom. Povrh 
uskrate prava na svakom kutu im se događaju kontrole.  
Drugo pitanje odnosi se na kaznena djela vezana uz gospodarski kriminal. Primjećuje 
povećanje uhićenja radi djela gospodarskog kriminala i to pohvaljuje. Međutim, nedavno je 
dobio rezultate kaznenih prijava koje je prije tri godine podnio zajedno s grupom građana. 
Prijavljeno je više od 20 osoba, između ostalog sudaca, odvjetnika, djelatnika zemljišno – 
knjižnog odjela, javnih bilježnika... Prijavljeni su za razna djela za koje po njegovom mišljenju 
postoje čak i nepobitni dokazi o postojanju gospodarskog kriminala, pranja novca pa sve do 
zločinačkog udruživanja. Nakon tri godine sve su prijave odbačene. Očekivao bi da će od 20 
prijavljenih barem nekoga optužiti.  
Govori kako su, s druge strane, oni savili jednu ogradu koja se je nalazila na pomorskom 
dobru kako bi ljudima omogućili prolaz. Nakon samo četiri mjeseca podignuta je kaznena 
prijava i nepravomoćno su osuđeni na četiri mjeseca uvjetne kazne.  
Treće pitanje koje je pripremio za načelnika odnosi se na kaznena djela koja oni sami otkrivaju 
aktivizmom i objavljuju ih u novinama dajući pritom nepobitne dokaze da je to počinjeno. Te 
se stvari, po njegovom mišljenju, od strane policije ne prate. Govori kako se s druge strane 
prati prodaja tri tenisice ili četiri trenirke te se ti ljudi optužuju za gospodarski kriminal.  
 
PREDSJEDNIK odgovara kako će navedena pitanja u skladu s dogovorom biti pismeno 
upućena načelniku PU Istarske kako bi se on o njima mogao očitovati.  
 
GORAN SUBOTIĆ, SDP, pozdravlja sve prisutne. Izražava žaljenje što načelnik PU Istarske 
nije prisutan jer mu je htio postaviti pitanje vezano uz odašiljač tele operatera koji se nalazi na 
zgradi policijske postaje u Rovinju. Govori kako su se pisale peticije, sakupljali ljudi te je čak 
gradonačelnik reagirao. Jednoga dana su se pojavile dizalice te su mislili kako će se taj 
problem riješiti i odašiljači maknuti međutim oko njih je samo stavljen metalni boks. Oni su 
time samo sakriveni od pogleda javnosti. Navedeno je, prema njegovom mišljenju, problem 
zato što se u krugu od 50 metara nalaze talijanski vrtić, talijanska osnovna škola, gimnazija 
Zvane Črnje, talijanska srednja škola i strukovna škola Eugena Kumičića. Govori kako se tamo 
nalazi i dom umirovljenika.  
Nije mu jasno kako jedna institucija koja se financira iz proračuna može ići u realizaciju nečeg 
takvog s privatnom kompanijom i to na zgradi koja bi trebala biti simbol sigurnosti i povjerenja.  
Govori kako su reagirali ljudi iz Grada i udruge civilnog društva ali se ništa nije dogodilo. 
Zanima ga tko je to iznad zakona pa unutar državne institucije može ići u javno – civilna 
partnerstva i ostvarivati dobit, a istodobno se financirati iz proračuna.  
 
PREDSJEDNIK odgovara kako će i njegovo pitanje biti upućeno načelniku PU Istarske.  
 



                                                             
 

LJERKA PERUŠKO, SDP, pozdravlja sve prisutne. Govori kako ju zanima bespravna gradnja 
koja se je strašno proširila. Smatra da bi po tom pitanju policija trebala djelovati. Navodi primjer 
Slovenaca koji betoniraju ulaz u more, postave kućni broj i nitko im ništa ne može.  
 
PREDSJEDNIK zaključava raspravu i napominje kako će sva pitanja biti dostavljena 
gospodinu Kirinu.  
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasanja JEDNOGLASNO usvaja  
 
Informaciju o stanju sigurnosti na području Istarske županije za prvih devet mjeseci 
2020. godine 
 

Ad-4 

a. Proračun Istarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 
godinu 

b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2021. 
godinu 

c. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih 
razdoblja planiranih u Proračunu Istarske županije za 2021. godinu i 
projekcija za 2022 i 2023. godinu 

 
PREDSJEDNIK predlaže da objedinjene rasprave u sve tri točke. Govori kako su raspravu o 
Proračunu u prvom čitanju proveli na prošloj sjednici. Na ovoj sjednici izjasnit će se o 
amandmanima. Bilo ih je 15 od čega je 14 od strane predlagatelja klubova vijećnika, a jedan 
amandman predan je od strane predlagača odnosno župana.  
 
ŽUPAN predlaže Amandman br.1. – Sufinanciranje troškova dodatnih timova za hitnu 
medicinu s dodatnih 100 000 kuna.  
 
Amandman se prihvaća. 
 
PREDSJEDNIK govori kako amandman predlagatelja postaje sastavni dio prijedloga 
proračuna.  
 
ŽUPAN navodi kako su sljedeći Amandmani kluba koalicije IDS-HNS-ISU-HSLS-ZELENI 
 
Amandman br.2. – Dodatna sredstva za rad Saveza udruga inovatora Istarske županije 
u iznosu od 50 000 kuna. U svrhu potpore i predstavljanja učenika i studenata inovatora na 
međunarodnim sajmovima inovacija.  
Amandman se prihvaća. 
 
PREDSJEDNIK govori kako Amandman br.2. postaje sastavni dio prijedloga proračuna.  
 
ŽUPAN Amandman br.3. – Rekonstrukcija raskrižja u Barbanu. Ovim amandmanom  
osiguralo bi se dodatnih 250.000,00 kn sredstava za rekonstrukciju raskrižja na križanju 
ŽC5077 i LC50182 u Barbanu.   
Amandman se prihvaća 
 
PREDSJEDNIK govori kako Amandman br.3. postaje sastavni dio prijedloga proračuna.  
 



                                                             
 

ŽUPAN navodi kako bi se Amandmanom br.4. osigurala dodatna sredstva za rad Sportske 
Zajednice Istarske županije u iznosu od 300 000 kuna. Namjenski je zbog povećanih mjera 
sigurnosti izazvanih pandemijom COVID-19 potrebno osigurati povećanje sredstava u 
Financijskom planu u segmentima Sport u predškolskom obrazovanu, Sport mlađih uzrasta te 
Sportske manifestacije. 
 Amandman se prihvaća. 
 
PREDSJEDNIK konstatira kako se Amandman br.4. prihvaća i postaje sastavni dio prijedloga 
proračuna.  
 
Ističe kako slijede amandmani vijećnika HDZ-a.  
 
ŽUPAN govori kako bi se Amandmanom br.5. osigurala sredstva u iznosu od 150.000,00 kn 
za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačke i biciklističke staze od Pule do 
Umaga. 
 
Amandman se prihvaća na način da se promijene tehnički detalji odnosno pozicija u 
proračunu.  
 
PREDSJEDNIK pita članove kluba vijećnika HDZ-a slažu li se s tom promjenom te, budući da 
se slažu, konstatira kako se Amandman br.5. prihvaća i postaje sastavni dio prijedloga 
proračuna.  
  
ŽUPAN govori kako se Amandman br.6. odnosi na skrb za napuštene i bolesne životinje te bi 
se njime povećala sredstva od 5.000,00 kn na 70.000,00 kn za brigu za napuštene i bolesne 
životinje. Osigurana sredstva bi se koristila za navedene namjene unutar postojećeg 
programa Provedba zakona o zaštiti životinja.  
 
Amandman se prihvaća uz preciznije definiranje namjene i promjenu naziva mjesta u 
Proračunu iz kojeg se osiguravaju navedena sredstva.  
 
PREDSJEDNIK konstatira kako se Amandman br.6. prihvaća i postaje sastavni dio prijedloga 
proračuna.  
 
ŽUPAN govori kako se Amandman br.7. odnosi na sufinanciranje redovne djelatnosti 
Sveučilišta u Puli. Taj se amandman djelomično prihvaća na način da se umjesto zatraženih 
300.000,00 kn odobrava 250.000,00 kuna, koje se mogu koristiti kako za redovnu djelatnost 
Sveučilišta Jurja Dobrile  tako i za djelatnost njezinih ustrojstvenih jedinica poput Sveučilišne 
knjižnice. Navedeno ostavljaju autonomnoj odluci samog Sveučilišta.  
 
PREDSJEDNIK pita članove kluba vijećnika HDZ-a slažu li se s tom promjenom i budući da 
se slažu konstatira kako se Amandman br.7. prihvaća te postaje sastavnim dijelom prijedloga 
proračuna.  
 
Navodi kako slijede amandmani Kluba vijećnika SDP-HSU.  
 
ŽUPAN govori kako se Amandman br.8. odnosi na sufinanciranje redovne djelatnosti 
Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Amandman je, u svom sadržaju, već 
prihvaćen pod rednim brojem 7.  
 



                                                             
 

PREDSJEDNIK pita članove kluba vijećnika SDP-a slažu li se s time i budući da se slažu 
konstatira kako je prihvaćanjem amandmana pod rednim brojem 7. prihvaćen i Amandman 
br.8. 
 
ŽUPAN govori kako se Amandman br.9. odnosi na prenamjenu bivše zgrade uprave 
Mornaričke bolnice u stambene jedinice za liječnički kadar.  
 
Napominje kako se Amandman ne prihvaća s obrazloženjem kako je projekt „Adaptacija 
zgrade ravnateljstva Opće bolnice Pula za stvaranje smještajnih kapaciteta za liječnike“ 
(procjena investicije: 20 milijuna kuna), kao jedan od prioritetnih u Istarskoj županiji, uvršten 
na popis investicija i projekata koji je dostavljen Ministarstvu za regionalni razvoj i europske 
fondove, radi aplikacije na  sredstva koja bi trebala biti dostupna kroz Mehanizam za oporavak 
i otpornost. 
 
PREDSJEDNIK postavlja pitanje je li projekt već uvršten u proceduru.  
 
ŽUPAN odgovara kako jest i kako će ovisiti o procijeni nadležnog ministarstva. Iz tog razloga 
nema mjesta za navedeni projekt u Proračunu za 2021. godinu.  
 
PREDSJEDNIK pita članove kluba SDP-a da li odustaju od Amandmana.  
 
dr.sc. SANJA RADOLOVIĆ, u ime kluba, potvrđuje kako odustaju od Amandmana br.9. 
 
ŽUPAN govori kako se Amandman br.10. odnosi na osiguranje još jednog tima hitne 
medicinske službe u Puli.  
 
Napominje kako se Amandman ne prihvaća. Navedeno je obrazloženo time da uvođenjem 
dodatnog tima nije moguće postići očekivanja predlagatelja – pružanje zdravstvene zaštite ne-
hitnim pacijentima. Nastavni zavod za hitnu medicinu, baš kao i Objedinjeni hitni bolnički 
prijem organizirani su i postoje u prvom redu za zbrinjavanje hitnih a to znači životno ugroženih 
pacijenata, a ne onih ne-hitnih.  
 
PREDSJEDNIK pita vijećnike kluba zastupnika SDP-a da li odustaju od Amandmana.  
 
dr. sc. SANJA RADOLOVIĆ, u ime kluba, govori kako ne odustaju od navedenog 
Amandmana.  
 
PREDSJEDNIK poziva vijećnike na glasanje o Amandmanu br.10.  
 
S 8 glasova ZA Amandman nije usvojen.  
 
ŽUPAN govori kako se Amandman br.11. Odnosi na obnovu zgrade Glazbene škole Ivana 
Matetića Ronjgova  u Puli.  
 
Amandman se ne prihvaća. S obrazloženjem kako je Glazbena škola Ivana Matetića-
Ronjgova Pula uz suglasnost nadležnog ministarstva smještena u  prizemlju dijela tzv. „Žute 
škole”. Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula vlasnik je školske zgrade u Ciscuttijevoj 
22 međutim do danas nije zaprimljen decidirani stav Škole koja bi buduća namjena zgrade u 
Ciscuttijevoj trebala biti, odnosno razmišljanja Škole nisu primarno bila usmjerena na uređenje 
školskog prostora za redovno odvijanje nastave. Stoga ocjenjuju prioritetnijim ulagati sredstva 
u srednje škole kojima je potrebno osigurati uvjete za rad u jednoj smjeni. 
 



                                                             
 

PREDSJEDNIK pita vijećnike kluba zastupnika SDP-a da li odustaju od Amandmana.  
 
dr. sc. SANJA RADOLOVIĆ, u ime kluba, govori kako odustaju od Amandmana Br.12. 
 
ŽUPAN govori kako se Amandman br.12. odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih 
škola.  
 
Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je kako Istarska županija godišnje izdvaja značajna, 
milijunska proračunska sredstva za financiranje prijevoza učenika osnovnih škola čiji je 
osnivač, što je i zakonska obaveza koja već sada iscrpljuje sve njezine proračunske 
mogućnosti usmjerene ka održavanju sustava učeničkog prijevoza. Navodi kako će troškovi 
te vrste posebnog prijevoza u narednom periodu neminovno eksponencijalno rasti zbog 
obavezne primjene najnovijih epidemiološkim mjera u javnom i posebnom prijevozu. U toj 
situaciji, predložiti prihvaćanje dodatne obaveze sufinanciranja prijevoza srednjoškolske 
populacije, proračunski je neodrživo.  
 
PREDSJEDNIK pita vijećnike kluba zastupnika SDP-a da li odustaju od Amandmana.  
 
dr. sc. SANJA RADOLOVIĆ, u ime kluba, govori kako ne odustaju od navedenog 
Amandmana.  
 
PREDSJEDNIK poziva vijećnike na glasanje o Amandmanu br.12. 
 
Sa 6 glasova ZA Amandman nije usvojen.  
 
ŽUPAN navodi kako se Amandman br.13. odnosi na mjere za razvoj gospodarstva. 
Amandman se ne prihvaća.  
 
Navedeno se obrazlaže time kako Istarska županija izdvaja za razvoj poduzetništva prosječno 
godišnje 1.000.000,00 – 1.500.000,00 kn. Prema tome, u 2021. godini potpore za razvoj 
gospodarstva, u doba gospodarske krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, sukladne 
su trenutnim proračunskim mogućnostima Županije i nisu ispod prosječne godišnje razine 
izdvajanja. Govori kako Proračun za 2021. godinu nije „predizborni” već je realan. Očekuju da 
će sljedeće godine realizirati planirane prihode.  
Izuzetak je učinjen samo u tekućoj proračunskoj godini kada smo u rebalansu, koristeći 
proračunske izvorne prihode preostale iz gospodarski uspješne 2019. godine, iznimno i 
jednokratno izdvojili 2.478.800,00 kuna.  
 
PREDSJEDNIK pita vijećnike kluba zastupnika SDP-a da li odustaju od Amandmana.  
 
dr. sc. SANJA RADOLOVIĆ, u ime kluba, govori da odustaju od navedenog Amandmana.  
 
ŽUPAN govori kako se Amandman br.14. Odnosi na Rekonstrukciju osnovne škole u Fažani. 
Amandman se ne prihvaća. 
Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Fažana i dalje se nalazi na listi utvrđenih prioriteta 
Istarske županije, slično kao i projekti dogradnje preostalih školskih zgrada osnovnih škola 
koje rade u dvije smjene ili rade u jednoj smjeni na način da se nastava održava u pregrađenim 
prostorima, što nikako nije u skladu s normativom. Stoga se i u narednom periodu nastavlja s 
traženjem mogućih izvora financiranja za sve projekte dogradnji školskih zgrada, naročito 
uzimajući u obzir najavu da će se u narednom razdoblju otvarati mogućnost financiranja 
rekonstrukcije školskih zgrada iz ESI fondova. Ističe kako, pojednostavljeno rečeno, nemaju 
prostora u Proračunu za dogradnju Osnovne škole Fažana i drugih škola, međutim nadaju se 



                                                             
 

kako će im se preko Ministarstva obrazovanja otvoriti mogućnost korištenja strukturnih 
fondova i europskih izvora za tu namjenu.  
 
PREDSJEDNIK pita vijećnike kluba zastupnika SDP-a da li odustaju od Amandmana br.14.   
 
dr. sc. SANJA RADOLOVIĆ, u ime kluba, govori kako ne odustaju od navedenog 
Amandmana.  
 
PREDSJEDNIK poziva vijećnike na glasanje o navedenom amandmanu.  
 
S 8 glasova ZA Amandman br.14. nije usvojen.  
 
ŽUPAN govori kako se Amandman br.15. odnosi na izgradnju Doma za starije osobe u Fažani. 
Amandman se ne prihvaća. 
 
Istarska županija podupire domove za starije osobe na području cijele županije. Osim domova 
kojima je osnivač, Istarska županija sufinancira (kao što je navedeno) izgradnju domova u 
Labinu, Pazinu, a u projekciji je i dom u Buzetu.  Navodi kako zahtjev za sufinanciranje 
izgradnje doma za starije osobe u Fažani nije dospio u Istarsku županiju, stoga se o njemu 
nije moglo donijeti nikakvu odluku o sufinanciranju. U nedostatku informacija o vrijednosti 
projekta i uvjetima pod kojima bi Istarska županija trebala sufinancirati projekt, ne može se 
prihvatiti Amandman.  
 
PREDSJEDNIK pita vijećnike kluba zastupnika SDP-a da li odustaju od Amandmana.  
 
dr. sc. SANJA RADOLOVIĆ, u ime kluba, govori kako ostaju pri Amandmanu.  
 
PREDSJEDNIK poziva vijećnike na glasanje o Amandmanu br.15. 
 
S 6 glasova ZA Amandman br.15. nije usvojen.  
 
PREDSJEDNIK konstatira kako su s ovime završili izjašnjavanje o amandmanima. Prihvaćeni 
su Amandmani broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8. Napominje kako je Amandman br.8 usvojen u sklopu 
Amandmana br.7.  Poziva vijećnike na glasanje.  
 
 
Skupština Istarske županije nakon provedenog glasanja s 2 glasa PROTIV, 6 SUZDRŽANIH 
i 29 glasova ZA  usvaja  
 

a. Proračun Istarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 
godinu 

b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2021. 
godinu 

c. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih 
razdoblja planiranih u Proračunu Istarske županije za 2021. godinu i 
projekcija za 2022 i 2023. godinu 

 
 

Ad-5 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2021. godinu 

 
 



                                                             
 

Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja s 3  SUZDRŽANA i 34 
glasova ZA donosi  

 
PROGRAM 

javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2021. godinu 
 
 
 

Ad-6 
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2021. 

godinu 
  
 
Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja sa 3  SUZDRŽANA i 
34 glasova ZA donosi  
 

PROGRAM  
javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2021. godinu 

 
Ad-7 

Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije 
za 2021. godinu 

 
 
Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, 
donosi 
 
 

PROGRAM  
javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2021. godinu 

 
 
 

Ad-8 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2021. 

godinu 
 

Skupština Istarske županije bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi 
 

PROGRAM  
javnih potreba u sportu Istarske županije za 2021. godinu 

 
 

Ad-9 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i 

socijalno blagostanje Istarske županije za 2021. godinu 
 

 
dr. sc. SANJA RADOLOVIĆ, SDP, govori kako je ova točka vezana uz zdravstvo pa će se 
referirati na ono što im je, po njezinom mišljenju, potrebno uz bilo kakav plan, strategiju ili 
akcijske mjere koje donesu. Smatra kako su im za realizaciju Plana za zdravlje i socijalno 



                                                             
 

blagostanje Istarske županije za 2021. godinu nedostaje kadra i opreme te da je ova 
pandemija to zorno pokazala.  
Napominje da bolnici, kako je rečeno i prilikom glasanja o Prijedlogu Odluke o sukcesivnom 
pokriću manjka iz prethodnih razdoblja planiranih u Proračunu Istarske županije,  pokrivaju 
oko 60 000 kuna manjka. Misli kako se svi sjećaju prezentacije o financijskom poslovanju 
bolnice u kojoj je rečeno da je jedina godina kada je bolnica mogla uspješno poslovati bila 
2014. godina. Razlog tome bio je što je tadašnji ministar zdravstva gospodin Vanda donio 
odluku da se HZZO više neće maćehinski postavljati prema zdravstvenim ustanovama već će 
se svim zdravstvenim ustanovama platiti  sve što fakturiraju. Danas imaju situaciju da se 
bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama fakturira samo 75%. Navodi primjer Župana koji 
u hipotetskoj situaciji plati samo 75% onoga obavljenoga prethodni mjesec. Smatra da je to 
neprihvatljivo i predlaže Županijskoj skupštini da, ako se s time slažu, upute Zaključak prema 
resornom ministarstvu zdravstva i HZZO-u da se ponovi praksa uvedena 2014. godine te se 
zdravstvenim ustanovama isplati sve što one obave. U praksi današnja situacija znači da 
bolnica ne može fakturirati 51. pacijenta koji dođe na EKG ako ima predviđenih samo 50 
pacijenata. Tada bolnica ima samo dvije opcije: napraviti EKG iako svaki takav dodatni pregled 
znači da je bolnica u minusu ili poslati pacijenta kući.  
Govori kako je i ranije, kada je bila riječ o financijskom poslovanju, predlagala da se navedeni 
Zaključak usvoji. On je tada usvojen međutim u međuvremenu se nisu pomaknuli s mrtve 
točke. Predlaže Županijskoj skupštini da ponovno usvoje navedeni Zaključak.  
Iskazuje svoje duboko neslaganje s obrazloženjem odbijanja Amandmana vezanog uz 
uvođenje drugog tima hitne pomoći u Puli. Napominje kako su joj se kasnije javili i timovi hitne 
pomoći iz drugih gradova i govorili kako ni njima situacija nije bajna. Kako ponekad u 
dežurstvima nema liječnika već samo medicinska sestra. Smatra da je to apsolutno 
neprihvatljivo te kako je u ovoj situaciji jasno vidljivo da je osim osnovnih stupova države poput 
obrazovanja i socijalne skrbi nužno ulaganje i u zdravstvo. Odnosno da i ono čini jedan od 
osnovnih stupova društva.  
Govori kako iz dobivenog obrazloženja iščitava da u Pulu ne možete doći vikendom, ili po 
noći. Druga je opcija zakrčivanje Hitnog bolničkog prijema, koji suprotno obrazloženju nije za 
ne-hitna bolnička stanja. Mišljenja je kako se obrada manjih rana i slično može obaviti u hitnoj 
medicinskoj službi.  
 
PREDSJEDNIK govori kako se načelno slaže s donošenjem navedenog Zaključka prema 
resornom ministarstvu i HZZO-u.  
 
dr. sc. DUBRAVKO MARKOVIĆ, HDZ, napominje da je vijećnica sve dobro rekla ali je 
trenutno stanje u zdravstvu drugačije nego što je bilo prije tri godine. Nedostaje 2 000 doktora 
te 12 000 medicinskih sestara i tehničara. Smatra kako u situaciji kada se zdravstvo može 
raspasti u naredna tri tjedna nije primjereno vrijeme za donošenje navedenog Zaključka. 
Mišljenja je da za tri do četiri mjeseca mogu malo ozbiljnije razgovarati o ovoj temi. Za sada 
predlaže da klub SDP-a napravi koncept za hitnu pomoć. Tu je suglasan.  
 
PREDSJEDNIK govori kako su zadnji put prihvatili inicijativu za potpunom informacijom o 
stanju na Hitnom bolničkom prijemu. Nju će dobiti čim situacija bude dozvoljavala. Što se tiče 
Zaključka smatra da ga ne bi trebalo donositi na brzinu već dobro formulirati. Načelno smatra 
kako ga mogu podržati međutim trebalo bi ga formulirati i vidjeti na koji način bi ga uputili. U 
svakom slučaju mišljenja je kako je to dobra inicijativa.  
 
IRENA PERUŠKO, IDS, pozdravlja sve prisutne i govori kako se želi nadovezati na komentar 
vijećnice Radolović. U Odboru za društvene djelatnosti ima prilike svjedočiti rečenom. Govori 
kako je ista situacija prije dvije godine bila sa Zavodom za javno zdravstvo koji je u vrijeme 
turističke sezone i pojačanog priljeva pacijenata imao velik broj neplaćenih faktura. Tada je 



                                                             
 

na Odboru postojao prijedlog da se pokrije navedeni dug. U dogovoru s predsjednikom 
Skupštine odlučili su to ne napraviti. Smatra da je prijedlog pozitivan i da bi se Skupština 
trebala obratiti resornom ministarstvu kako bi krenuli u rješavanje problema koji traje već šest 
godina.  
 
Što se tiče samog Operativnog plana govori kako je to jedini dokument ove prirode kojeg mogu 
donijeti s obzirom na to da Strategija zdravstva na području Republike Hrvatske nije 
donesena. Imaju zakonsku obvezu donijeti Operativni plan i on je realan u smislu operativnosti 
te u okvirima koje Županija s obzirom na svoj standard i nad standard može pružiti. Odgovorno 
tvrdi da se financijska sredstva navedena u Planu mogu realizirati i kontinuirano se realiziraju. 
Predložila bi usvajanje Operativnog plana jer je njegovo postojanje nužno. Bolje je plan imati 
nego ne imati.  
 
Što se tiče Hitne medicinske pomoći govori kako svaki put kada na Skupštini razgovaraju o 
navedenoj tematici dođu do konačnog zaključka kako nema kadra. Više ju muči pronalaženje 
načina da privuku kadar i pokriju svoje potrebe. Smatra kako bi to trebala biti uloga ove 
Skupštine. Predložiti inicijativu i način kako doći do kadra, a ne samo konstatirati kako on 
nedostaje. Govori kako imamo što imamo i s time raspolažemo najbolje što znamo i umijemo. 
Želi da pronađu način da privuku kadar. Navodi kako imaju novu bolnicu, imaju što ponuditi, 
financiraju sve što je moguće iz Proračuna. I stambenu politiku i kredite. Nada se da će kroz 
Sveučilište u budućnosti raditi i stanove. Želi da pronađu način i ponude još i više kako bi 
riješili problem kadra i spriječili da ostali pacijenti bivaju uskraćeni medicinske skrbi u 
situacijama poput ove uzrokovane pandemijom.  
 
PREDSJEDNIK predlaže da se usvoji prijedlog vijećnice Radolović i donese zaključak kako 
zadužuju Odbor za društvene djelatnosti i predlagatelja ove inicijative, bio to klub IDS-a ili 
vijećnica Radolović, da zajedno s Općom bolnicom pripreme jedan prijedlog za sljedeću 
sjednicu Skupštine. Smatra kako navedeni Zaključak ne treba donositi na brzinu kako bi bili 
sigurni što donose. 
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO 
donosi 
 

  
 

ODLUKU 
 o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje 

Istarske županije za 2021. godinu 
 
 
 

Ad-10 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu, odnosno do raspuštanja 
aktualnog saziva Skupštine 

 
 
DAMIR GRÜNBAUM, nezavisni, podsjeća kako je već postavio pitanje zašto su se samo 
vijećnici odrekli svoje skromne naknade od 300 kuna, a to nisu učinile i političke stranke. 
Upućuje pitanje hoće li se nešto u tome pogledu učiniti budući da smatra licemjernim što 
stranke zadržavaju svoje naknade.  
 



                                                             
 

PREDSJEDNIK govori kako on ne može dati odgovor na navedeno već bi to morale učiniti 
političke stranke.  
 
Skupština Istarske županije nakon provedenog glasanja uz 2 glasa PROTIV i 35 glasova ZA 
donosi 
 

ODLUKU 
 o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna 

Istarske županije za 2021. godinu, odnosno do raspuštanja aktualnog saziva 
Skupštine 

 
 

Ad-11 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Financijskog plana ŽUC-a za 2020. godinu 
 

PREDSJEDNIK navodi kako je na sjednici Skupštine prisutan i ravnatelj ŽUC-a gospodin Robi 
Zgrablić.  
 
SANJA RADOLOVIĆ, SDP, govori kako je iz materijala koje su dobili vidljivo da ŽUC 
raspolaže s mizernim sredstvima usporedivši ih s kilometrima cesta za koje je odgovoran. 
Smatra kako iz godine u godinu vode istu raspravu. Protekle su godine od traženih 100 
milijuna kuna dobili samo 8 milijuna kuna. Napominje da su donijeli zaključak koji na kraju nije 
otišao u proceduru, a po kojem je ona slobodna predložiti izmjene zakona za koje se nada da 
će vladajući HDZ podržati na državnoj razini. Radi se o prijedlogu koji se je pripremao još u 
vrijeme vlade premijera Račana. Predlaže da se iz litre naftnih derivata izdvoji 10 lipa te da se 
od registracije vozila izdvoji 15% i to da županijskim upravama za ceste. Smatra kako bi to bio 
dobar i koristan primjer decentralizacije te da se nakon toga neće više svađati hoće li se 
primjerice rotor graditi ondje gdje je HDZ, IDS ili SDP na vlasti. Misli kako bi navedeno dovelo 
do depolitizacije ŽUC-a te donošenja objektivnih kriterija utvrđivanja prioriteta koje sada 
nemaju.  Govori kako joj je to potvrdio i ravnatelj ŽUC-a pred Županijskom skupštinom. Kako 
danas nemaju kriterije po kojima odlučuju hoće li se primjerice asfaltirati rotor u Puli ili cesta u 
Karojbi. Nada se da će svi, kada za to dođe vrijeme, podržati navedenu inicijativu. Da će ŽUC-
u biti osigurana veća sredstva te da će se zajedno kao turistička regija razvijati i u smjeru 
izgradnje biciklističkih ruta. Govori kako se nada da će navedeno ŽUC-u omogućiti veće 
kapacitete za prijavu na Europske fondove te da će svi biti zadovoljni a ne polemizirati o metru 
ili kilometru asfaltiranih cesta.  
 
PREDSJEDNIK  zaključuje raspravu i otvara glasanje.  
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasanja JEDNOGLASNO, donosi  
 
 

ZAKLJUČAK 
 o davanju suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-

a za 2020. godinu 
 
 

 
Ad-12 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 
2021. godinu 



                                                             
 

 
Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, 
donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 2021. godinu 

 
 

Ad-13 
Prijedlog Odluka o pripajanju ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske 

županije METRIS, Pula-Pola Istarskom veleučilištu – Università istriana di scienze 
applicate, Pula-Pola 

 
 

SANJA RADOLOVIĆ, SDP, govori kako joj je drago što je ova točka tako brzo došla na dnevni 
red nakon prošle sjednice Skupštine. Smatra kako u materijalima koje su dobili na prethodnoj 
sjednici ni jednom jedinom riječju nisu obrazloženi razlozi za točku s prethodne sjednice 
Skupštine i prenošenje osnivačkih prava.  
Govori kako su svi prema govorenjima iz kuloara znali da će doći do ove točke pa joj je drago 
što je ona ovako brzo došla na dnevni red. Mišljenja je da se nisu trebali „igrati skrivača” već 
otvoreno reći kako su se na ranijoj sjednici prenosila osnivačka prava Metrisa na Istarsku 
županiju da bi se sada spojile ove dvije ustanove. Smatra kako je to trebalo biti navedeno u 
obrazloženju prilikom glasanja za prethodnu točku.  
Zanima je što će se dogoditi s vrijednom nekretninom sadašnje zgrade Veleučilišta na Rivi. 
Da li ona ide u prodaju ili će ostati u vlasništvu Istarske županije i ove novo stvorene ustanove.  
 
ŽUPAN govori kako imovina zgrade na Rivi nije riješena zato što prijeti opasnost da bude 
obuhvaćena u stečajnu masu brodogradilišta Uljanik. Što se tiče prvog pitanja odgovara kako 
su pravnici Istarske županije zamislili da se stvar riješi u dvije faze. Prvu fazu imali su na 
prethodnoj sjednici, a drugu imaju na trenutnoj. Govori kako ne zna radi čega se odmah nije 
reklo što se planira međutim da su to tada pitali dobili bi odgovor.  
 
PREDSJEDNIK daje Odluku na glasanje. 
 
Skupština Istarske županije nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, donosi  
 

 
 

ODLUKU 
 o pripajanju ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, 

Pula-Pola Istarskom veleučilištu – Università istriana di scienze applicate, Pula-Pola 
 

 
 

Ad-14 
Prijedlog Odluke o privremenom upravljanju nautičke luke Bunarina 

 
Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, 
donosi 
 

ODLUKU 



                                                             
 

 o privremenom upravljanju nautičke luke Bunarina 
 

 
 

Ad-15 
Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije 

za 2021. godinu 
 

Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, 
donosi 
 

PLAN 
 davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2021. 

godinu 
 
 
 

Ad-16 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje ugovora o koncesijama na 

pomorskom dobru i Istarskoj županiji 
 

Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja sa 36 glasova ZA i 2 
SUZDRŽANA donosi 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za praćenje ugovora o koncesijama na pomorskom dobru 

i Istarskoj županiji 
 
 

Ad-17 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja 

Valtura za 2021. godinu 
 
Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, 
donosi 
 

ODLUKU 
 o prihvaćanju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Valtura za 2021. 

godinu  
 
 
 

Ad-18 
Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg 

paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske 
županije za 2022. godinu 

 
 
PREDSJEDNIK govori kako uz navedenu točku moraju donijeti Odluku o stavljanju izvan 
snage zadnje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o visini  turističke pristojbe za 2021. godinu 
koja glasi  



                                                             
 

 
Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i 
visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske 
županije za 2021. godinu. Klasa/Ur.br. od 16.studenog 2020.  
 
Napominje kako bi nova Odluka vrijedila tek od 2022. zato što zakon nalaže da se ona ne 
donosi za sljedeću već tek onu narednu godinu.  
 
SANJA RADOLOVIĆ, SDP, navodi kako su i prethodne godine imali takvu situaciju. Prema 
navedenom ponovno će doći do bizarne situacije da će kamp smješten u Funtani i Vrsaru 
imati različitu visinu turističke pristojbe. Radi se o kampu u vlasništvu jedne privatne 
kompanije. Ne zna da li je upravni odjel pokušao razgovarati s te dvije turističke zajednice ali 
smatra kako se dovode u glupu situaciju u kojoj će turisti koji budu smješteni u tom kampu 
plaćati različitu visinu turističke pristojbe ovisno o lokaciji. Mišljenja je kako to prema van ne 
izgleda ni lijepo niti smisleno.  
 
NADA PRODAN MRAKOVIĆ, Pročelnica Upravnog odjela za turizam odgovara kako je istina 
da se oni ne mogu međusobno dogovoriti. Govori kako su prethodne godine kao odjel 
intervenirali te pokušali objasniti turističkim zajednicama da bi trebale uskladiti iznose 
turističke pristojbe. Htjeli su stvari urediti tako da turisti smješteni u kampu koji je jednim djelom 
smješten na području Funtane, a jednim djelom smještenom na području Vrsara ne plaćaju 
različite iznose turističkih pristojbi. Međutim oni se između sebe nisu mogli dogovoriti. 
Pojašnjava kako oni od Vijeća turističkih zajednica dobivaju mišljenja o visini turističke 
pristojbe te da je očito da se oni ne mogu dogovoriti. S obzirom na to da Skupština donosi 
odluku ona iz toga iščitava kako možda žele da Skupština odluči.   
 
PREDSJEDNIK smatra da se ne treba u to miješati te će turističkim zajednicama biti tako 
kako se dogovore kada se uspiju dogovoriti.  
Skupština Istarske županije nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, donosi 
 

 
 

ODLUKU 
 o stavljanju van snage Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini 

godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području 
Istarske županije za 2021. godinu 

 
 
Skupština Istarske županije nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, donosi 
 
 

ODLUKU 
 o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa 

turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2022. godinu 
 
 

Ad-19 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno 

zdravstvo Istarske županije 
 

Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, 
donosi 



                                                             
 

 
ODLUKU 

 o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo 
Istarske županije 

 
 
 

Ad-20 
Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu  

 
Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, 
donosi 
 

RJEŠENJE 
 o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu 

 
Ad-21 

     Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac 
 
Skupština Istarske županije bez rasprave, nakon provedenog glasanja JEDNOGLASNO, 
donosi 

 
 

    RJEŠENJE 
 o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac 

 
 

PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu i još jednom upućuje izraze sućuti rodbini, prijateljima i 
suradnicima preminule vijećnice Emilijane Barbo.   
Sjednica je završila u 11:20 
 
 
KLASA: 021-04/20-01/16 
URBROJ: 2163/1-01/3-20-01 
Pula, 14. prosinca 2020. 
 
 
 
 
Zapisnik vodila 
Andrea Jelovčić 

PREDSJEDNIK 
 

VALTER DRANDIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 


