
 

 

SKUPŠTINA - Odbor za društvene djelatnosti  
KLASA: 021-04/21-07/16 
URBROJ: 2163/1-01/2-21-02 
Pazin, 09. prosinca 2021. 
 
 

ZAPISNIK 
 

sa 1. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Istarske županije održane dana 
09. prosinca 2021. godine s početkom u 9,00 sati putem online – video konferencije. 
 
Konstatira se da su sjednici nazočni: predsjednik Odbora Davor Komar, Tatjana Tomaić, Đina 
Šverko, Bruno Stermotić i Ivan Iskra. 
 
Opravdano su odsutni Zdenko Pliško, Marianna Jelicich Buić 
 
Osim članova Odbora sjednici prisustvuju: Sonja Grozić-Živolić - pročelnica Upravnog odjela 
za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Patricia Percan - pročelnica Upravnog odjela 
za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, Vladimir Torbica – pročelnik 
Upravnog odjela za kulturu, dr. sc. Mirko Radolović – službenik koji privremeno obavlja 
poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj i Vesna Ivančić - pročelnica Stručne 
službe Skupštine Istarske županije.  
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora Davor Komar, pozdravlja prisutne, konstatira kvorum, i 
predlaže sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o radovima za obnovu 
i revitalizaciju dijela parka Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „ Martin 
Horvat – Punta Muccia”  

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Pula o prijenosu 
prava vlasništva nekretnine na Istarsko veleučilište bez naknade 

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Istarskog veleučilišta o prihvaćanju 
darovanja nekretnine u vlasništvu Opće bolnice Pula  

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i 
socijalno blagostanje Istarske županije za 2022. godinu.  

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu  

6. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2022. 
godinu.  

7. Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2022. 
godinu  

8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2022. godinu 

9.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog 
prostora zdravstvenom radniku Istarskih domova zdravlja  

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ljekarni Maji Kolenc za promjenu prostora 
obavljanja javne zdravstvene službe – ljekarnička djelatnost  



                                                             
 

11. Razno  

 
Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.  
 
 

Ad – 1.  
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o radovima za obnovu i 

revitalizaciju dijela parka bolnice “prim. dr. Martin Horvat – Punta Muccia”  
 

dr. sc. Mirko Radolović, službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela 
za održivi razvoj obrazlaže predmetnu točku.  
Navodi kako se ovom točkom traži suglasnost Skupštine Istarske županije na odluku 
Upravnog vijeća Javne ustanove Natura Histrica u postupku nabave za radove za revitalizaciju 
dijela parka Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „ Martin Horvat“ - Punta Muccia. 
Navodi kako se taj dio parka nalazi unutar značajnog krajobraza „Rovinjski otoci i priobalno 
područje“. Navodi kako je vezano za to bio proveden natječaj  od strane Agencije za plaćanja 
u poljoprivredi pod mjerom 852 te je od Agencije dobiveno sufinanciranje od oko 700 000 
kuna, odnosno 100% bespovratnih sredstava. Ostala sredstva osigurali su Grad Rovinj i 
Turistička zajednica Grada Rovinja, a projekt se radi u suradnji Javne ustanove Natura 
Histrica, Grada Rovinja i Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat. 
Pojašnjava kako se radi o uređenju trenutno zapuštenog poluotoka ispred zgrade bolnice, a 
planiranim zahvatima uredila bi se staza i šetnica, obnovila ograda oko navedenih staza, 
postavila bi se komunalna oprema, koševi i klupe te informativne table.  
Navodi kako je, vezano uz čl. 18. Statuta Jave ustanove Natura Histrica, za radove čiji iznos 
premašuje milijun kuna potrebna odluka Upravnog vijeća te suglasnost Skupštine Istarske 
županije. 
 
Davor Komar, IDS, navodi kako poznaje tu stazu i taj poluotok te se on već dugo ne može 
koristiti. Pogotovo od strane ljudi koji su u kolicima. Napominje da su korijenje i more učinili 
svoje pa bi stazu zaista trebalo urediti. Daje točku na glasanje.  
 
Odbor za društvene djelatnosti bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o radovima za 
obnovu i revitalizaciju dijela parka Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “ Martin 
Horvat – Punta Muccia” te se ista upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i 
usvajanje. 
 
 

Ad – 2. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Pula o prijenosu 

prava vlasništva nekretnine na Istarsko veleučilište bez naknade 
 

Sonja Grozić-Živolić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 
županije obrazlaže predmetnu točku.  
Pojašnjava kako se je Istarsko veleučilište obratilo Općoj bolnici Pula zamolbom za 
ustupanjem vlasništva nad nekretninom koja je poznata kao zgrada bivše kirurgije u kojoj već 
neko vrijeme djeluje Centar za istraživanje materijala Metris te je tamo smještena Medicinska 
škola, a Opća bolnica nekretninu ne koristi već niz godina. Navodi kako Istarsko veleučilište 
želi cijelo svoje poslovanje locirati u jednom objektu, te urediti i adaptirati zgradu. Za to se 



                                                             
 

planiraju javiti na natječaj Europske unije kojim bi sufinancirali uređenje objekta u iznosu od 
80%.  
Upravno vijeće Opće bolnice Pula donijelo je odluku da se izvrši prijenos vlasništva nad tom 
nekretninom bez naknade. Navodi kako su nakon uvida u zakonske propise koji reguliraju 
navedenu tematiku svjesni kako pravne osobe kojima je osnivač Istarska županija mogu 
raspolagati nekretninama u svome vlasništvu bez provođenja javnog natječaja te bez naknade 
ako je to u cilju gospodarskog ili socijalnog napretka. Budući da je Istarska županija osnivač 
obje ustanove, te se radi o prostoru koji bolnici ne treba, a Istarskom veleučilištu treba 
predlaže da Županijska skupština da suglasnost na ovakvu Odluku.  
 
Davor Komar, IDS, postavlja pitanje pročelnici Patriciji Percan da li nešto treba nadodati.  
 
Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu navodi 
kako je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dobro obrazložila predmetnu 
točku. Naglašava kako bi navedeno stvorilo uvijete za adekvatan rad djelatnika veleučilišta i 
njegovih studenata te kako je Veleučilište naručilo i izradilo Elaborat o procijeni vrijednosti 
predmetne nekretnine koja je procijenjena na 12 269 000 kuna odnosno 1,6 milijuna eura. 
Zahvaljuje Općoj bolnici što je sve ove godine dopuštala da se u njezinom prostoru smjeste 
Centar za istraživanje materijala Metris te Medicinska škola.  
 
Davor Komar, IDS, otvara raspravu.  
 
Tatjana Tomaić, HDZ, navodi kako ne vidi razlog darivanja nekretnine Istarskom veleučilištu i 
to od strane Opće bolnice Pula. Napominje kako je Županija ustupila Sveučilištu Mornaričku 
bolnicu na 80 ili 90 godina na korištenje bez naknade te tu nije bilo nikakvih problema. Ne vidi 
razlog zašto bi Opća bolnica Pula morala napraviti prijenos nekretnine u vrijednosti od gotovo 
13 milijuna kuna Istarskom veleučilištu. Postavlja pitanje može li joj netko objasniti koji je tome 
razlog.  
 
Sonja Grozić-Živolić odgovara kako je u provedenom postupku utvrđeno kako Opća bolnica 
već neko vrijeme nema, te u budućnosti neće imati potrebu za takvim prostorom. Navodi kako 
se radi o prostoru koji propada ako se u njega ne ulaže, a Istarsko veleučilište sukladno svojim 
akademskim programima ima potrebu za širenjem. Ističe da je uvijek teško ulagati značajnija 
sredstva u nečiju tuđu nekretninu. Sukladno navedenom Upravno vijeće Opće bolnice je 
odlučilo uvažiti zahtjev Istarskog veleučilišta. Ponavlja kako je održavanje nekretnine jedan 
zahtjevan posao te se je Opća bolnica fokusirala na obavljanje svoje osnovne djelatnosti. a to 
je pružanje zdravstvene zaštite.  
 
Tatjana Tomaić, HDZ, zahvaljuje pročelnici ali smatra da to nisu valjani argumenti. Navodi 
kako je ranije rečeno da se radi o prostoru koji je održavan i u kojem se nalaze učionice 
Medicinske škole te on nije nimalo derutan.  
Navodi kako nije istina da nekretnine moraju biti u vlasništvu kako bi pravna osoba za njihovu 
obnovu dobila novac za obnovu od fondova Europske unije. Naglašava da su u više navrata 
na sjednicama Županijske skupštine slušali kako Opća bolnica u Puli traži prostor u kojemu bi 
napravila stanove za medicinsko osoblje, medicinske sestre i liječnike koji bi bio blizu bolnice. 
Mišljenja je kako darovanje prostora od strane Opće bolnice nije dobra ideja te se s njom ne 
slaže.  
  
Davor Komar, IDS, daje točku na glasanje.  
 
Odbor za društvene djelatnosti sa 3 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom 
donosi 



                                                             
 

 
ZAKLJUČAK  

 
Podržava se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Pula o prijenosu 
prava vlasništva nekretnine na Istarsko veleučilište bez naknade te se predlaže Skupštini 
Istarske županije da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 
 

Ad – 3. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Istarskog veleučilišta o 

prihvaćanju darovanja nekretnine u vlasništvu Opće bolnice Pula 
 

Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu navodi 
kako je sve rekla ranije kada se je nadovezala na kolegicu Sonju Grozić-Živolić pa nema više 
ništa za dodati.   
 
Davor Komar, IDS, otvara raspravu. 
 
Tatjana Tomaić, HDZ, navodi da je sve rekla ranije.  
 
Davor Komar, IDS, daje točku na glasanje. 
 
Odbor za društvene djelatnosti sa 3 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom 
donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Istarskog veleučilišta o 
prihvaćanju darovanja nekretnine u vlasništvu Opće bolnice Pula te se predlaže Skupštini 
Istarske županije da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 
 

Ad – 4. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i 

socijalno blagostanje Istarske županije za 2022. godinu 
 
Sonja Grozić-Živolić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 
županije obrazlaže predmetnu točku. Između ostalog navodi kako ovim prijedlogom 
ispunjavaju obaveze iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji nalaže donošenje planova 
zdravstvene zaštite, ranog otkrivanja bolesti i unapređenje zdravlja, te Zakona o socijalnoj 
skrbi koji je Županiji propisao donošenje plana u djelatnosti socijalne skrbi. Napominje kako 
nastavljaju dobru tradiciju da između svih zdravstvenih i socijalnih problema izaberu neke 
prioritete te da ih prate i u njih ulažu. Pojašnjava kako plan koji je pred vijećnicima sadrži 
elemente svih do sada nabrojanih planova, kako su navedeni ciljevi za svaki plan, aktivnosti 
za 2022 godinu i njihovi izvršitelji, te su prikazana predviđena sredstva za navedeno koje 
izdvaja Istarska županija i ostali dionici poput HZZO-a, Ministarstva zdravlja, jedinica lokalne 
samouprave itd.  
Ističe kako su prioriteti koji čine sastavni dio Operativnog plana izabrani nakon praćenja 
događanja na području županije te provedbe istraživanja putem tzv. mapiranja zdravstvenih 
potreba. Pojašnjava kako je to učinjeno putem jednog dosta kompleksnog upitnika koji je 
korišten i prilikom izrade Nacionalnog plana zdravstvene zaštite. 
Naglašava da je kao prvi prioritet prepoznato osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u 



                                                             
 

zdravstvenom sustavu i socijalnim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija. Pojašnjava 
kako je unatoč sufinanciranju stanarine, ulaganju u Medicinsku školu i drugim mjerama kojima 
se liječnički kadar želi privući u Istru, ovdje i dalje prisutan manjak medicinskih sestara.  
Kao drugi prioritet navodi ugroženo mentalno zdravlje. Navodi kako sve službe koje se bave 
zaštitom mentalnog zdravlja bilježe povećan broj zahtjeva za pružanjem pomoći, a u ovo 
vrijeme pandemije pogođeni su i oni koji se bave pružanjem zdravstvene skrbi. Navodi da je 
kao treći prioritet prepoznat razvoj usluga smještaja i dugotrajne skrbi za starije osobe te 
trenutno traje investicijski ciklus u izgradnju i dogradnju novih kapaciteta za smještaj.  
 
Davor Komar, IDS, otvara raspravu. 
 
Bruno Stermotić, IDS, postavlja pitanje što se konkretno i na koji način planira napraviti vezano 
uz kapacitete Medicinske škole Puli.  Zanima ga koliko ima budućeg medicinskog kadra koji 
se tamo školuje.  
 
Sonja Grozić-Živolić odgovara kako su prije nekoliko godina upisivali 1 razred medicinskih 
sestara od 30 učenika i učenica, a od njih oko 30% na kraju završava radeći kao medicinska 
sestra ili tehničar u Općoj bolnici. U međuvremenu je taj kapacitet pojačan, uspostavljena je 
suradnja s Upravnim odjelom za obrazovanje i bolnicom te su povećali kadar koji školuju. 
 
Patricia Percan odgovara kako je Medicinska škola projektirana za 16 do maksimalno 20 
razrednih odjela. Ističe kako što se tiče programa postoji petogodišnji program za medicinske 
sestre i tehničare opće njege. Pojašnjava kako bi škola izgubila mogućnost da upisuje neko 
novo zanimanje kada bi se na godišnjoj razini upisivao veći broj medicinskih sestara i 
tehničara opće njege. Navodi kako škola osim navedenih upisuje i fizioterapeute, a prije 2 
godine imala je i primalje. Napominje kako je odlučeno da će se programi mijenjati svake 2 
godine kako bi u suradnji s bolnicom tržištu rada ponudili neke nove programe poput 
zdravstveno – laboratorijskih tehničara, farmaceutskih tehničara, sanitarnih tehničara i zubno 
- laboratorijskih tehničara. Ističe kako su prema nadležnom ministarstvu uputili zahtjev za 
otvaranjem novih programa te sada čekaju na povratnu informaciju.  
Navodi kako je zgrada dovršena i opremljena na proljeće te je trenutno u proceduri treća javna 
nabava za istu, konkretno nabava informatičke opreme. Preseljenje u nove prostore 
dogovoreno je sa školom za početak drugog polugodišta.  
Kao problem ističe što učenici škole nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u 
najvećem postotku ne ostaju raditi u Općoj bolnici Pula.  
 
Ivan Iskra, Zelena alternativa – ORAH, moli da se u buduće pozivi na Odbore dostavljaju ranije 
kako bi se mogao detaljnije pripremiti, pogotovo kod izučavanja ovako opširnog materijala. 
Traži od pročelnice da mu dostavi rezultate provedenog mapiranja potreba u zdravstvu i 
socijalnoj skrbi kako bi se mogao pripremiti za sjednicu Skupštine. Što se tiče Socijalnog plana 
i definiranih prioriteta Županije pozdravlja najavljeno stavljanje naglaska na mentalno zdravlje 
djece. Navodi kako i sam radi u školi te smatra kako je to prijeko potrebno jer su kod generacija 
zahvaćenih pandemijom Corona virusa zabilježeni izrazito lošiji rezultati školovanja. 
Napominje kako se javljaju problemi koje učenici ne mogu riješiti sami te im je potrebna pomoć 
stručnjaka.  
Ističe kako će vezano uz Prijedlog Odluke ostati suzdržan iz razloga što nije imao dovoljno 
vremena da prouči dostavljene materijale.  
 
Davor Komar, IDS, se slaže s vijećnikom kako je poziv za Odbor došao kasno, ali vjeruje da 
je to tako jer se radi o prvoj sjednici te kako će budući pozivi dolaziti nešto ranije.  
 
Sonja Grozić-Živolić odgovara kako se radi o jednom jako opsežnom upitniku ali mu može 



                                                             
 

dostaviti materijale, odnosno obrađene rezultate koje su dostavljali i Ministarstvu zdravstva.  
 
Ivan Iskra, Zelena alternativa – ORAH, se slaže s prijedlogom pročelnice.  
 
Davor Komar, IDS, daje točku na glasanje. 
 
Odbor za društvene djelatnosti sa 4 glasa ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i 
socijalno blagostanje Istarske županije za 2022. godinu te se isti upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad – 5.  
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu 

 
Vladimir Torbica – pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost obrazlaže predmetnu 
točku.  
 
Ističe kako se Program javnih potreba u kulturi temelji na 2 dokumenta. Javni poziv za 
Program javnih potreba objavljuje se u dva navrata. Prvi dio se temelji na zakonu, a drugi koji 
se tiče udruga i biti će objavljen 7. siječnja na temelju Uredbe o udrugama. 
Između ostalog navodi kako je javni natječaj s rokom od 30 dana objavljen 5. srpnja 2021.  na 
web stranicama Istarske županije i u dnevnim novinama. Rok za prijavu istekao je 6. kolovoza 
2021. godine. Pojašnjava kako je ovaj dio javnog poziva namijenjen prvenstveno samostalnim 
umjetnicima i drugim fizičkim osobama, ustanovama u kulturi izuzev privatnih ustanova i 
trgovačkim društvima s područja Istarske županije.  
Između ostalog navodi kako je na raspisani natječaj pristiglo 167 prijava od kojih su 162 prijave 
bile potpune, a 5 je bilo nepotpunih. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je bila 26 milijuna 
kuna, a od Istarske županije se je potraživalo 6 milijuna kuna. Navodi kako su na raspolaganju 
imali 1,65 milijuna kuna.  
 
Davor Komar, IDS, otvara raspravu. 
 
Ivan Iskra, Zelena alternativa – ORAH, postavlja pitanje na što se odnosi program 12x2 koji 
provodi Mara.d.o.o. naveden među Ostali programi jer je primijetio da se radi o programu koji 
je i prethodne godine dobio sredstva, a nije ga uspio pronaći pretraživanjem interneta.  
 
Vladimir Torbica odgovara kako se radi o programu koji se realizira već 15 godina. Programom 
se među umjetnicima mlađim od 30 godina sa području Istarske županije bira 12 likovnih 
umjetnika i 12 glazbenika. Prvi izrađuju kalendar, a drugi snimaju CD te se oni potom 
poklanjaju kao protokolarni pokloni Istarske županije, a sve s ciljem promocije mladih 
umjetnika. Nakon izrade CD-a i kalendara organizira se i velika promocija navedenih 
materijala.  
 
Ivan Iskra, Zelena alternativa – ORAH, zahvaljuje te navodi kako je zadovoljan odgovorom.  
 
Davor Komar, IDS, daje točku na glasanje. 
 
Odbor nakon rasprave JEDNOGLASNO donosi 



                                                             
 

 
ZAKLJUČAK 

 
Podržava se Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu te 
se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad – 6. 
Prijedlog  Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2022. 

godinu. 
 

Patricia Percan - pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske 
županije obrazlaže predmetnu točku.  
Između ostalog navodi kako se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi donosi sukladno 
Zakonu o tehničkoj kulturi. Ističe kako su programi koje provodi Zajednica Tehničke kulture 
većinom predviđeni za mlađe uzraste, ali je jedan njihov dio predviđen i za zreliju i stariju 
populaciju. Ukupni iznos sredstava iznosi 528 000 kuna.  
 
Odbor bez rasprave JEDNOGLASNO donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2022. 
godinu, te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje. 
 

 
Ad – 7. 

Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2022. 
godinu 

 
Patricia Percan - pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske 
županije obrazlaže predmetnu točku.  
 
Između ostalog navodi kako se prijedlog programa temelji na iznosu od 510.000,00 kuna a 
sve s ciljem povećanja broja učenika osnovnih i srednjih škola koji se bave sportom. Dodaje 
kako je iz Upravnog odjela za financija čula kako se priprema amandman na navedenu stavku 
u Proračunu Istarske županije pa možda dođe do promjene iznosa sredstava kojeg je navela.  
 
Odbor bez rasprave JEDNOGLASNO donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2022. 
godinu, te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Ad – 8. 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2022. godinu 
 
Patricia Percan - pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske 
županije obrazlaže predmetnu točku. Ističe kako je planirani iznos sredstava za navedeno 2,4 
milijuna kuna. 



                                                             
 

Od navedenog je za sport u predškolskom obrazovanju predviđeno 20.000,00 kn,  
vrhunski sport 350.000,00, sportsku rekreaciju 35.000,00, sportske manifestacije 195.000,00, 
sport osoba s invaliditetom 195.000,00 itd.  
Ističe zadovoljstvo činjenicom da je sport osoba s invaliditetom dosegao značajniji iznos 
sredstava za razliku od vremena kada su počeli s javnim potrebama u sportu kada je taj iznos 
bio puno manji.  
 
Odbor bez rasprave JEDNOGLASNO donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2022. godinu, te 
se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Ad – 9. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog 

prostora zdravstvenom radniku Istarskih domova zdravlja 
 

Sonja Grozić-Živolić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 
županije obrazlaže predmetnu točku.   
 
Između ostalog navodi kako Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da obiteljski liječnici budu 
zaposlenici doma zdravlja, imaju privatnu ordinaciju uz ugovor sa HZZO-om ili budu privatnici 
izvan sustava javnog zdravstva. Pojašnjava kako navedeni zakon predviđa i kako najmanje 
25% ordinacija obiteljske medicine mora biti u sastavu domova zdravlja, što je u ovom slučaju 
zadovoljeno. Napominje da suglasnost za prelazak liječnika iz doma zdravlja u privatne prakse 
daje predstavničko tijelo, odnosno Skupština Istarske županije.  
Ističe da liječnik o kojem se radi više nije zaposlenik Istarskog doma zdravlja već je otvorio 
privatnu ordinaciju unutar sustava javnog zdravstva te je Upravnom vijeću Istarskih domova 
zdravlja podnio zahtjev da mu se omogući zakup poslovnog prostora u kojemu je do sada 
radio. Pojašnjava kako se radi o prostoru od 32 m2 u gradu Umagu za koji bi zakupnina iznosila 
1828 kuna mjesečno, a zakup bi se dao na razdoblje od 10 godina. Uvidom u priloženo 
utvrđeno je da dr. Ferlin zadovoljava sve propisane uvijete za traženo, te mu je Upravno vijeće 
Istarskih domova zdravlja dalo svoju suglasnost za najam.  
 
Odbor bez rasprave JEDNOGLASNO donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog 
prostora zdravstvenom radniku Istarskih domova zdravlja, te se isti upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje i usvajanje. 
 

 
Ad – 10. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ljekarni Maji Kolenc za promjenu prostora 
obavljanja javne zdravstvene službe – ljekarnička djelatnost 

 
Sonja Grozić-Živolić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske 
županije obrazlaže predmetnu točku. Pojašnjava kako je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
propisano da ljekarne moraju tražiti suglasnost Skupštine za preseljenje u drugi prostor. 



                                                             
 

Između ostalog navodi kako se je ljekarna Maje Kolenc ranije nalazila u samom centru Općine 
Vrsar, a sada traži suglasnost za preseljenje izvan centra radi boljih uvjeta za rad te bolje 
pristupačnosti prostora osobama s invaliditetom i osobnim vozilima. Ističe kako je i načelnik 
Općine Vrsar dao svoju suglasnost za preseljenje.  
 
Odbor bez rasprave JEDNOGLASNO donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ljekarni Maji Kolenc za promjenu prostora 
obavljanja javne zdravstvene službe – ljekarnička djelatnost, te se isti upućuje Skupštini 
Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Ad – 11. 
Razno 

 
Ivan Iskra, Zelena alternativa – ORAH, postavlja pitanje da li bi mogao dobiti na mail analizu 
rezultata provedbe programa građanskog odgoja u osnovnim školama.  
 
Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske 
županije odgovara kako će mu poslati navedenu analizu.  
 

 
Završeno u 10:09 h  
 
 
Zapisnik vodila:  
 
Andrea Jelovčić  
 
 

Predsjednik Odbora  
 

Davor Komar 
 

 


