
 

 

SKUPŠTINA/ASSEMBLEA  
Odbor za proračun i financije 
 
Pazin, Dršćevka 3 
Tel: 052/351-667, Fax: 052/351-686 
 
KLASA/CLASSE: 024-01/22-07/07 
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02 
Pazin, 20. svibnja 2022. 
 

ZAPISNIK 
 

sa 3. sjednice Odbora za proračun i financije Istarske županije održane dana 20. svibnja 
2022. godine s početkom u 09,00 sati putem online – video konferencije. 
 
Konstatira se da su sjednici nazočni: predsjednik Odbora Valter Drandić, te članovi Ilirjana 
Croata Medur, Robert Velenik i Fedor Kompas. 
 
 
Osim članova Odbora sjednici prisustvuju: službenica koja privremeno obavlja poslove 
pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Barbara Škreblin Borovčak, pročelnica 
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Percan, službenica koja 
privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Davorka 
Maras Tkačuk, pročelnica Stručne službe Skupštine Vesna Ivančić te ravnatelj Županijske 
uprave za ceste Istarske županije Robi Zgrablić. 
 
Opravdano odsutni: službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za 
održivi razvoj Mirko Radolović, Marija Kadoić – Balaško i Vili Rosanda.. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora Valter Drandić te predlaže slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije za 2021. 
godinu 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu 
4. Prijedlog Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2022. godinu 
5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

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

srednjih škola u učeničkih domova za 2022. godinu 
7. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad 

županijskih mrtvozornika 
8. Prijedlog Izvješća o ugovorima o koncesijama i radu koncesionara 2021. godinu 



                                                             
 

9.  
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  

10. Razno 

 

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 
 

 

Ad-1. 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije za 2021. godinu 

 

Barbara Škreblin Borovčak putem power point prezentacije obrazlaže predmetnu točku. 
Navodi kako je to obveza koja se temelji Zakonom o proračunu i posebnom pravilniku, a 
obvezuje izvršno tijelo da dva puta godišnje podnese izvještaj predstavničkom tijelu.  

U 2021. godini proračun je raspolagao sredstvima u visini od 1.676.758.068 kn, od čega je 
prihoda naplaćeno 1.501.298.773, od primitaka od financijske imovine i zaduživanja je 
naplaćeno 218 mil.kn, te je prenesen manjak iz prethodne godine u visini od 42 mil.kn.  
Sveukupno je utrošeno 1.567.447.333.  



                                                             
 

Napominje da je rezultat ostvaren u visini od 109 mil.kn , od čega se na proračunske korisnike 
odnosi 54 mil.kn a na Istarsku županiju 54.880.762 kn.  
Također navodi, da je proračun za 2021. godinu je usvojen u prosincu 2020. godine u visini 
od milijardu i 619 mil.kn. Izmjenama i dopunama povećan je proračun na milijardu i 772 mil.kn.  
Od ukupno utrošenih sredstava od milijardu i 567 mil.kn, na proračunske korisnike otpada  
milijardu i 334 mil.kn ili 85% proračuna, a na programe koje provode upravna tijela Istarske 
županije 223 mil.kn ili 15% proračuna.  
 
 

Odbor za financije i proračun jednoglasno, bez rasprave, donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

 

Podržava se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije za 2021. 
godinu te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 

 

 

Ad-2.  

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 

 

 

Barbara Škreblin Borovčak obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako se njome rezultat koji je 
utvrđen krajem godine raspoređuje u proračun u slijedeću godinu. S krajem godine imali 
smo sveukupni višak oko 54.880.762,11 kuna.  

Od tog iznosa moraju se posebno voditi namjenski manjkovi koji iznose 32.155.651,67 kn, 
zatim namjenski viškovi u iznosu od 18.076.534,54 kn, te nenamjenski višak u iznosu od 
68.959.879,24 kn.  
Napominje da će se  slijedećim izmjenama i dopunama proračuna uvrstiti pojedinačno viškovi 
i manjkovi po utvrđenim namjenama, a nenamjenskom višku će se odrediti namjena.  
 

 

Odbor jednoglasno donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

 

Podržava se Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata te se ista upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje i usvajanje. 

 

 

 

 

Ad-3.  

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu 

 

Robi Zgrablić obrazlaže predmetnu točku.  

 

  

Odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi: 

 



                                                             
 

ZAKLJUČAK 

 

Podržava se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu, te se isti upućuje 
Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 

 

 

 

Ad-4.  

Prijedlog Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2022. godinu 

 

 

Barbara Škreblin Borovčak obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako je osnovna značajka 
Drugih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2022. godinu usklađenje programa, 
aktivnosti i projekata sa prenesenim rezultatom prethodne godine, kao i odluka o bilančnim 
pravima decentraliziranih funkcija i procjena ostvarenja prihoda kako kod proračunskih 
korisnika tako i kod Istarske županije.  
 

Fedor Kompas ističe kako je rok od 4 dana kada su dobiveni materijali prekratak obzirom na 
ovako važne dokumente koje bi trebalo pogledati i proučiti. Predlaže da budu dostavljeni 10 
dana prije. 

 

Valter Drandić navodi kako se Odbor sazvao ranije zbog njegove privatne situacije. Ispričava 
se zbog toga. 

 

 

Odbor uz tri glasa za i jednim suzdržanim donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

 

Podržava se Prijedlog Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2022. godinu 
te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 

 

 

 

Ad-5.  

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godini 

 

 

Patricia Percan, na prijedlog predsjednika Odbora objedinjuje točku 5. i 6. te ih obrazlaže. 
Navodi kako se točka odnosi na financiranje osnovnih i srednjih škola i učeničkog doma. 
Pravna osnova sadržana je u Zakonu o odgoju i obrazovanju i državnom proračunu. 
Sredstva se odnose na prijevoz učenika osnovnih škola, na energente srednjih škola, 
naknade za prijevoz radnicima srednjoškolskih ustanova, sva materijalna prava ugovorena 
Kolektivnim ugovorom, materijalni i financijski rashodi koji se odnose na tekuća i investicijska 
održavanja kao rashode za izgradnju i dogradnju, rekonstrukciju školskih prostora, 
opremanja školskih ustanova prema standardima koje određuje nadležno Ministarstvo. 

 

Odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi: 



                                                             
 

 

ZAKLJUČAK 

 

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

 

 

 

Ad-6.  

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godini 

 

 

Patricia Percan je u prethodnoj točci obrazložila predmetnu točku. 

 

 

Odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

 

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

 

 

 

Ad-7.  

Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad 
županijskih mrtvozornika 

 

Davorka Maras Tkačuk obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako ne uspijevaju dobiti 
dovoljan broj liječnika koji bi obavljali mrtvozorničku službu. Predlažu povećanje naknade po 
pojedinačnom pregledu sa 220,00 kuna na 260,00 kuna. Napominje da su je zadnji put 
povećali 2014. godine. 

 

Odbor jednoglasno, bez rasprave, donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

 

Podržava se Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad 
županijskih mrtvozornika te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i 
usvajanje. 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 

Ad-8.  

Prijedlog Izvješća o ugovorima o koncesijama i radu koncesionara za 2021. godinu 

 

Pročelnica Stručne službe Vesna Ivančić zbog opravdano odsutnog službenika koji 
privremeno obavlja obavlja posao pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Mirka 
Radolovića obrazlaže predmetnu točku. 

 

Navodi kako je podnošenje Izvješća zakonska obveza koja se jednom godišnje mora 
podnesti predstavničkom tijelu. Istarska županije dobiva sa tri strane sredstva od koncesija, 
a to je iz područja gospodarstva, zdravstva, a najveći prihodi su iz području pomorstva, 
odnosno koncesija na morskim plažama i lukama. 

 

Valter Drandić navodi kako oni kao Odbor ovu točku sagledavaju s aspekta financija i 
proračuna te navodi da je formalno u tom dijelu sve usklađeno s planiranim i ugovorenim. 

 

Odbor jednoglasno donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

 

Podržava se Prijedlog Izvješća o ugovorima o koncesijama i radu koncesionara za 2021. 
godinu te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 

 

 

 

Ad-9.  

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 sve točke zajedno. U svibnju Ministarstvo uvijek donosi konačnu 
odluku vezano za upise za predstojeću školsku godinu. Upisi se od 2013./2014. godine 
provode online te je jedan od preduvjeta da bi škola mogla otvoriti aplikaciju upisa upravo 
navedena odluka. Definirana je na način da Školski odbori daju prijedlog, minimalni iznos 
koji većina škola prihvaća je 2.500,00 kn, dok nam 5 škola obzirom na složenost kurikuluma, 
a to su Turističko – ugostiteljska škola u Puli i Poreču, Gospodarska škola u Bujama, 
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula te Medicinska škola Pula imaju iznos od 
3.000,00 kuna. 

 

Valter Drandić postavlja pitanje da li imaju informaciju o točnom broju učenika? 

 

Patricia Percan odgovora da još uvijek nemaju točan podatak o broju ali da se ne radi o 
velikom broju učenika. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Podržavaju se svi Prijedlozi točaka od a do u te se isti upućuju Skupštini Istarske županije 
na razmatranje i usvajanje 

 

 

Ad-11.  

Razno 

 
Pod točkom razno nije bilo rasprave. 
 
 
 
Završeno u 09:45 sati. 
 
Zapisnik vodila: 
Manuela Gržinić 

          Predsjednik: 
          Valter Drandić 

 
 


