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Na temelju čl. 80. st. 3. Poslovnika Skupštine Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“, broj 14/19, 4/13, 10/20 i 6/21) vezano za prijedlog Naputka upravi ŽCGO Kaštijun 
d.o.o. Pula predlagatelja Danijela Ferića, Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 
dana 13. listopada 2021. godine donosi slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
o odbijanju prijedloga Preporuke upravi ŽCGO Kaštijun d.o.o. Pula 

predlagatelja Danijela Ferića 
 
 

 
1. Odbija se prijedlog Naputka upravi ŽCGO Kaštijun- predlagatelja Danijela Ferića, 

 

2. Zaključak o odbijanju priloženog akta biti će iscrpno obrazložen i dostavljen 
predlagatelju. 
 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Istarske županije.“ 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Vijećnik, predlagatelj Danijel Ferić uputio je dana 6. rujna 2021. godine Skupštini 
Istarske županije prijedlog da se na sjednicu Skupštine Istarske županije koja se održava 9. 
rujna 2021. godine uputi prijedlog za donošenje Naputka upravi ŽCGO Kaštijun: d.o.o. Pulau 
kojem:  

1. Utvrđuje opravdanim davanje Naputka upravi ŽCGO Kaštijun za dostavljanje cjelovitog 

Izvješća o eksploziju boksa broj 2 koji se dogodio 28.05.2021. godine. 

Rok za dostavu Izvješća vijećnicima je 30.09.2021. godine. 

2. Uz pisano Izvješće potrebno je dostaviti i videosnimke eksplozije koja pukom srećom 

nije dovela do ljudskih žrtvi i koje je prouzročila višemilijunsku štetu, a koju će morati 

u konačnici pokriti porezni obveznici Istarske županije. 

Skupština Istarske županije je primjenom čl. 80. st. 3. Poslovnika Skupštine Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“, broj 14/19, 4/13, 10/20 i 6/21) odbila prijedlog 
predlagatelja.  

U postupku je utvrđeno da je prijedlog zaprimljen od ovlaštenog predlagatelja iz čl. 
73. st. 1 Poslovnika u propisanoj formi iz čl. 75.  Poslovnika , te je prijedlog upućen u redovni 
postupak donošenja iz razloga jer nisu ispunjeni uvjeti za hitni postupak predviđeni odredbama 
92-96. Poslovnika.  

Slijedom odredbe čl. 74. st. 3. uputila sam prijedlog akta Županu koji se je primjenom 
odredbe čl. 76. st. 1 očitovao u svom mišljenju u kojem navodi:  
 

Vezano uz zahtjev za dostavu cjelovitog izvješća uprave Kaštijun d.o.o. o eksploziji 
boksa2 koji se dogodio 28.05.2021. po okončanju svih postupaka tražiti će se dostava 
izvješća. 

O požaru su bile obaviještene sve nadležne službe sukladno protokolima kod takvih 
situacija, odnosno vatrogasci, policija, proizvođači opreme, vlasnici i sve nadležne institucije. 

Primjenom odredbe čl. 78. st. 1. Poslovnika prijedlog akta prije razmatranja na 
Skupštini  razmatraju radna tijela u čijem su djelokrugu pitanja koja se aktom uređuju, osim 
ako je akt upućen po hitnom postupku. Budući da radna tijela još nisu osnovana, primjenom 
odredbe čl. 78. st. 3. Poslovnika akt je upućen na sjednicu Skupštine Istarske županije.  



                                                             
 

Naime, odredbom čl. 78. st. 3. Poslovnika propisano je da ukoliko radno tijelo do 
zasjedanja Skupštine ne razmotri predloženi akt, isti će se razmotriti na sjednici Skupštine bez 
obzira na ovu okolnost.  

Slijedom navedenog uvrstila sam prijedlog akta  na sjednicu Skupštine Istarske 
županije koja se održala 13. listopada 2021. godine te je sukladno čl.110. Poslovnika poziv za 
sjednicu Skupštine Istarske županije upućen u roku od osam (8) radnih dana prije održavanja 
Skupštine.  

Rasprava o prijedlogu akta sukladno čl. 80. st. 1. Poslovnika može se voditi kao opća 
rasprava i kao rasprava o pojedinostima. Budući da je Župan izrazio mišljenje da predložene 
akte nije potrebno donijeti provedena je opća rasprava o potrebi donošenja akta, na način da 
je predlagatelj Danijel Ferić Skupštini dao uvodna obrazloženja, Župan usmeno ponovio svoje 
mišljenje kako predmetni akt nije potrebno donijeti, te je otvorena rasprava u kojoj su 
sudjelovali klubovi vijećnika i pojedinačna rasprava.  

Nakon rasprave Skupština Istarske županije je temeljem čl. 80. st. 3. Poslovnika sa 21 
glasa „ZA“, 12 glasova „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ glasova donijela zaključak kao u 
dispozitivu.  
 
 
KLASA: 021-04/21-01/20 
URBROJ: 2163-01-02/1-21-03 
Pazin, 13. listopada 2021.  
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  
Predsjednica  

Sandra Ćakić Kuhar 
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