
 

 

Komisija za izbor i imenovanja 
KLASA: 021-04/21-07/15 
URBROJ: 2163/1-01-01/3-21-02 
Pazin, 08. studenog 2021. 
 
 

ZAPISNIK 
 

sa 04. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Istarske županije održane dana 08. studenog 
2021. godine s početkom u 09,00 sati preko online – video konferencije.  
 
Konstatira se da su sjednici nazočni: predsjednica Komisije Irena Peruško, Alen Gržinić i 
Koviljka Aškić.  
Opravdano su odsutni Zdenko Pliško i Mauro Jurman.  
 
Osim članova Komisije sjednici prisustvuje Vesna Ivančić – pročelnica Stručne službe 
Skupštine Istarske županije.  
 
Sjednicu otvara predsjednica Komisije Irena Peruško, pozdravlja prisutne, konstatira kvorum, 
i predlaže sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
  

1. Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske 

nacionalne zajednice 

2. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za statut, poslovnik i lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu 

3. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun  

4. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo i turizam  

5. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za ljudska prava 

6. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina 

7. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo 

8. Rješenja o izboru Odbora za društvene djelatnosti 

9. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za predstavke i pritužbe  

10. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i europske poslove 



                                                             
 

11. Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za priznanja 

12. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i 

branitelja Domovinskog rata 

13. Razno 

 
 
Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.  
 
 
 

Ad – 1. 
Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava 

autohtone talijanske nacionalne zajednice 
 
Irena Peruško navodi kako se za Komisiju za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske 
nacionalne zajednice predlažu: Tamara Brussich kao predsjednica, te Ivana Špadijer i 
Marianna Jelicich Buić kao članice.  
Pojašnjava da nedostaju potpredsjednik/ca te 1 član/ica koje SDP još nije predložio pa će oni, 
ako budu predloženi, biti naknadno imenovani.   
 
Komisija bez rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone 
talijanske nacionalne zajednice te se isti upućuje Skupštini na razmatranje. 
 
 

Ad – 2. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za statut, poslovnik i lokalnu i 

 područnu (regionalnu) samoupravu 
 
Irena Peruško navodi kako se za Odbor za statut, poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu predlaže izbor Vedrane Gregorović Hrvatin kao predsjednice, Ivice Butorca kao 
potpredsjednika, te Marinelle Bašić, Valtera Drandića, Vilia Rosande i Slavena Boljuna kao 
članova.   
Konstatira kako je jedno mjesto koje bi pripalo SDP-u ostalo nepopunjeno. 
 
Komisija bez rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za statut, poslovnik i lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu te se upućuje Skupštini na razmatranje. 
 
 

Ad – 3. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun 

 



                                                             
 

Irena Peruško navodi da se za Odbor za proračun i financije Skupštini predlaže izbor:  
predsjednika Valtera Drandića, potpredsjednice Ilirjane Croate Medur te članice i članova 
Marije Kadoić Balaško, Roberta Velenika, Fedora Kompasa, Vilia Rosande.  
Konstatira kako jedno mjesto ostaje nepopunjeno.   
 
Komisija bez rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun te se upućuje Skupštini 
na razmatranje. 
 
 

Ad – 4. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo i turizam 

 
Irena Peruško navodi da se u Odbor za gospodarstvo i turizam  predlažu: Mario Bratulić, kao 
predsjednik, Valter Drandić, kao potpredsjednik, te Koviljka Aškić, Ivica Mikulčić i Robert 
Velenik kao članica i članovi.  
 
Komisija bez rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za gospodarstvo i turizam te se upućuje 
Skupštini na razmatranje. 
 
 

Ad – 5. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za ljudska prava 

 
 
Irena Peruško navodi da se za Odbor za ljudska prava Skupštini predlažu: Hana Jurić kao 
predsjednica, Ivan Iskra kao potpredsjednik, Tereza Banić kao članica te Ivica Mikulčić kao 
član.  
Konstatira kako jedno mjesto koje pripada SDP-u ostaje nepopunjeno.   
 
Komisija bez rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za ljudska prava te se upućuje Skupštini na 
razmatranje. 
 
 

Ad – 6. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina 

 
Irena Peruško navodi da se za Odbor za prava etničkih i nacionalnih skupina predlažu:  
Muhamed Muratagić kao predsjednik, te Tamara Brussich, Miloš Bajić i Jasna Opačak kao 
članovi.  
Konstatira kako potpredsjedničko mjesto koje pripada SDP-u ostaje nepopunjeno   



                                                             
 

 
Komisija bez rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Rješenja o izboru Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina te se upućuje 
Skupštini na razmatranje.  
 
 

Ad – 7. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

graditeljstvo 
 

Irena Peruško navodi da se za Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 
predlažu Renato Kalac kao predsjednik, Davor Komar kao potpredsjednik, Hani Glavinić, Alen 
Gržinić, Vili Rosanda, Vedrana Gregorović Hrvatin, Tamara Brussich i Ivica Butorac kao 
članovi i članice. 
Konstatira kako jedno mjesto koje pripada SDP-u ostaje nepopunjeno   
 
Komisija bez rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 
graditeljstvo te se upućuje Skupštini na razmatranje.  
 
 

Ad – 8. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za društvene djelatnosti 

 
Irena Peruško navodi da se u Odbora za društvene djelatnosti predlažu: Davor Komar, kao 
predsjednik, Tatjana Tomaić kao potpredsjednica, te Zdenko Pliško, Đina Šverko, Marianna 
Jelicich Buić, Bruno Stermotić i Ivan Iskra kao članice i članovi.  
 
Komisija bez rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za društvene djelatnosti te se upućuje 
Skupštini na razmatranje.  
 
 

Ad – 9. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za predstavke i pritužbe 

 
 
Irena Peruško navodi da se u U Odbor za predstavke i pritužbe predlažu: Hani Glavinić kao 
predsjednica te Muhamed Muratagić kao član. Konstatira kako potpredsjedničko mjesto ostaje 
nepopunjeno.   
 
Komisija nakon rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 



                                                             
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za predstavke i pritužbe te se upućuje 
Skupštini na razmatranje.  
 
 

Ad – 10. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i europske poslove  

 
Irena Peruško navodi da se u Odbor za međunarodnu suradnju i europske poslove predlažu: 
Ivan Jakovčić kao predsjednik, Slaven Boljun kao potpredsjednik, te Đina Šverko, Irena 
Peruško, Bruno Stermotić i Diego Antončić kao članice i članovi.  
Konstatira kako jedno mjesto ostaje nepopunjeno.   
 
Komisija nakon rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i europske poslove 
te se upućuje Skupštini na razmatranje.  
 
 

Ad – 11. 
Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za priznanja 

 
Irena Peruško navodi da se u Komisiju za priznanja predlažu: Tereza Banić kao predsjednica, 
Fedor Kompas kao potpredsjednik, te Ivana Špadijer, Jasna Opačak i Miloš Bajić  kao članice 
i član.  
 
Komisija nakon rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za priznanja te se upućuje Skupštini na 
razmatranje.  
 
 

Ad – 12. 
Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i  

branitelja Domovinskog rata 
 
 
Irena Peruško navodi da se u Odbor za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja 
Domovinskog rata predlažu Ivan Jakovčić kao predsjednik, te Vedrana Gregorović Hrvatin, 
Marinella Bašić i Renato Kalac kao članice i član.  
Konstatira kako potpredsjedničko mjesto ostaje nepopunjeno.   
 
Komisija nakon rasprave JEDNOGLASNO  donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 



                                                             
 

Podržava se Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i 
branitelja Domovinskog rata te se upućuje Skupštini na razmatranje.  
 
 

Ad – 13. 
Razno 

 
Irena Peruško napominje kako bi voljela čuti preferencije članova Komisije za izbor i 
imenovanja vezane uz održavanje sjednica Komisije online zbog trenutne epidemiološke 
situacije. Pita vijećnike da li se slažu da se sjednice nastave održavati online, dok 
epidemiološka situacija bude ovakva.  
Navodi kako bi, budući da svi imaju obaveze, u buduće mogla mailom kontaktirati vijećnike da 
vidi koji im datumi odgovaraju za sazivanje sjednice Komisije. Kako bi barem koliko – toliko 
mogli biti svi prisutni na sjednicama. Ističe kako bi voljela da Komisija funkcionira demokratski 
i parlamentarno.  
 
Koviljka Aškić se slaže da je trenutna epidemiološka situacija alarmantna te da je bolje da se 
sjednice u takvoj situaciji održavaju online. Predlaže da se oko datuma dogovore koristeći neki 
od online alata koji omogućuju da se označe željeni datumi i pronađe onaj koji odgovara većini.  
 
Irena Peruško ističe kako svakako treba imati na umu datum održavanja sjednice Skupštine 
jer se sjednice Komisije moraju održavati točno određen broj dana prije održavanja sjednice 
Skupštine kako bi se potrebni materijali na vrijeme dostavili ostalim vijećnicima. Navodi kako 
će pokušati pronaći način da odabere datum koji većini odgovara. Dodaje kako bi voljela da 
se povremeno vide i u živo, međutim kada to epidemiološka situacija bude dopuštala. Pokušati 
će prije sljedeće sjednice Komisije s članovima komisije usuglasiti datum njezina održavanja.  
 
Irena Peruško zahvaljuje svima na sudjelovanju te zaključuje sjednicu.  
 
 
Završeno u 09.21. sati.  
 
 
Zapisnik vodila:  
Andrea Jelovčić  
 

 
Predsjednica Komisije  

Irena Peruško 
 


