
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

2. SJEDNICA 
 

održana 09. rujna 2021. godine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pazin, 09. rujna 2021. 
  



ZAPISNIK 
 

s 02. sjednice Skupštine Istarske županije, održane 09. rujna 2021. godine (četvrtak), u 
dvorani Istra, Spomen doma u Pazinu.  
Sjednicu je u 10,00 sati otvorila predsjednica Skupštine Sandra Ćakić Kuhar.  
 
PRISUTNI – ODSUTNI: 
  

Red

br. 

VIJEĆNIK 
 

LISTA PRIMJEDBE 

1. Valter Drandić IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
2. Sandra Čakić Kuhar IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
3. Hani Glavinić IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
4. Marija Kadoić Balaško IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
5. Marinela Bašić IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
6. Alen Gržinić IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
7. Tereza Banić IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
8.  Vedrana Gregorović Hrvatin IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
9. Ivana Špadijer  IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
10. Ivan Jakovčić IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
11. Tamara Brussich IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
12. Zdenko Pliško IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
13. Hana Jurić IDS –  ISU  – Zeleni opravdano 

odsutna 
14.  Robert Velenik IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
15. Vili Rosanda IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
16. Đina Šverko IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
17. Marianna Jelicich Buić IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
18. Miloš Bajić IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
19. Muhamed Muratagić IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
20.  Bruno Stermotić IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
21. Davor Komar IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
22. Ivica Mikulčić IDS –  ISU  – Zeleni prisutan 
23. Irena Peruško IDS –  ISU  – Zeleni prisutna 
24. Danijel Ferić SDP prisutan 
25. Antonella Degrassi SDP prisutna 
26. Vili Bassanese SDP prisutan 
27. Goran Subotić SDP  prisutan 
28. Marko Ferenac SDP  prisutan 
29. Goran Hrvatin SDP  opravdano 

odsutan 
30. Mauro Jurman SDP  prisutan 
31. Jasna Opačak HDZ opravdano 

odsutna 
32. Diego Antončić HDZ prisutan 
33. Ivica Butorac HDZ prisutan 
34. Mario Bratulić HDZ prisutan 
35. Tatjana Tomaić HDZ prisutna 
36. Ilirjana Croata Medur HDZ prisutna 
37. Koviljka Aškić MOŽEMO! - Zelena alternativa - ORaH- NL prisutna 
38. Slaven Boljun MOŽEMO! - Zelena alternativa - ORaH- NL prisutan 
39. Renato Kalac MOŽEMO! - Zelena alternativa - ORaH- NL prisutan 



 
 
OSTALI PRISUTNI: 
 
BORIS MILETIĆ, župan Istarske županije  
TULIO DEMETLIKA, zamjenik župana Istarske županije 
JESSICA ACQUAVITA, zamjenica župana iz reda talijanske nacionalne manjine 
IVAN GLUŠAC, pročelnik Kabineta župana 
VESNA IVANČIĆ, pročelnica Stručne službe Skupštine 
SLAVICA BENČIĆ KIRAC, pročelnica Službe za unutarnju reviziju 
DR.SC. MIRKO RADOLOVIĆ, službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika 
Upravnog odjela za održivi razvoj 
PATRICIA PERCAN, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 
SONJA GROZIĆ-ŽIVOLIĆ, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
BARBARA ŠKREBLIN BOROVČAK, službenica koja obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije 
DR.SC. EZIO PINZAN, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribarstvo i vodno gospodarstvo 
TEA BATEL, službenica koji privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za 
talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine 
IVANA MIHALIĆ FABRIS, službenica koji privremeno obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju 
VLADIMIR TORBICA, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost 
DUŠKO KIŠBERI, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 
GABRIJELA MEZULIĆ, službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove 
ROBI ZGRABLIĆ,  ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC)  
DINO KOZLEVAC, načelnik Stožera civilne zaštite IŽ 
Dr. ALEKSANDAR STOJANOVIĆ, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo IŽ 
MARINA BARBIĆ-POROPAT, viša stručna suradnica – za pismeno i konferencijsko 
prevođenje za talijanski jezik u Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i 
druge etničke skupine IŽ  
 
 
SANDRA ĆAKIĆ KUHAR, IDS PREDSJEDNICA SKUPŠTINE Pozdravlja prisutne te 
poziva pročelnicu Stručne službe Skupštine Istarske županije Vesnu Ivančić da izvrši 
prozivku vijećnika. Utvrđuje kako je prisutno 37 vijećnica i vijećnika, od ukupno 41, a 
nakon verifikacije mandata biti će ih ukupno 38.  
Konstatira kvorum te iznosi neke od tehničkih informacija. Navodi kako su formirani Klub 
vijećnika IDS – ISU – Zeleni, Klub vijećnika SDP-a, Klub vijećnika MOŽEMO! - Zelena 
alternativa – OraH - NL te Klub vijećnika HDZ-a.  
Navodi kako je dana 03. rujna 2021. godine od Kluba vijećnika IDS – ISU – Zeleni dobila 
inicijativu za sazivanjem tematske sjednice Skupštine na temu gospodarenja otpadom 
odnosno Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Kaštijun. Prihvaća prijedlog te 
obavještava vijećnike da će u roku od mjesec dana sazvati sjednicu na navedenu temu.  
Obavještava vijećnike kako će se prije održavanja sjednice organizirati obilazak 
Kaštijuna sukladno epidemiološkim mjerama.  
Navodi kako će naredna sjednica Skupštine biti svečana sjednica koja će se održati 25. 
rujna u Pazinu povodom Dana Istarske županije.  
Obavještava kako je vijećnik Danijel Ferić dana 06. rujna uputio dodatne materijale 
odnosno prijedloge akata za dopunu dnevnog reda pozivajući se na čl. 74. Poslovnika o 
radu Skupštine Istarske županije. Navodi kako je vijećnik uputio 6 materijala pod 
nazivima: Prijedlog Naputka županu Istarske županije, Prijedlog Preporuke za 

40. Fedor Kompas MOŽEMO! - Zelena alternativa - ORaH- NL prisutan 
41. Ivan Iskra MOŽEMO! - Zelena alternativa - ORaH- NL prisutan 



pronalazak lokacije za izgradnju bio-plinskog postrojenja za zbrinjavanje biološkog 
otpada, Prijedlog Preporuke za pronalazak lokacije za izgradnju centra za gospodarenje 
glomaznim otpadom, Prijedlog Naputka upravi Županijskog centra za gospodarenje 
otpadom Kaštijun, Prijedlog Preporuke za pronalazak lokacije za izgradnju sušione za 
fekalni mulj i Prijedlog Zaključka o provođenju ekološke studije utjecaja Županijskog 
centra za gospodarenje otpadom Kaštijun na zdravlje mještana i osiguranje uvjeta za 
zatvaranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun te pronalazak 
alternativnog rješenja za zbrinjavanje otpada.  
Navodi kako je ove prijedloge akata, sukladno članku 74. st. 3. uputila na mišljenje 
Županu i pojašnjava kako čl. 74. st. 3. glasi: Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta 
uputit će predsjednik Skupštine na mišljenje Županu ako on nije predlagač iz čl. 72. 
Poslovnika. 
Napominje i da se Župan može očitovati o ovim prijedlozima akata u roku ne duljem od 
30 dana. Vjeruje da su svi dobro proučili Poslovnik o radu Skupštine ali budući da je ovo 
prva radna sjednica podsjeća kako je procedura za donošenje akata takva da se ono 
može odvijati na dva načina. Redovna procedura sukladno čl. 74. Poslovnika ili 
Procedura po hitnom postupku koji je propisan u čl. 92. – 96. Poslovnika. Navodi da kada 
se radi o donošenju akata po hitnom postupku, sam razlog hitnog donošenja akta mora 
biti posebno obrazložen i isto tako vijećnik mora imati pismenu podršku još 4 vijećnika, 
navodi kako su akti vijećnika Ferića upućeni u redovnu proceduru što znači da slijedi 
očitovanje Župana.  
 
Predlaže sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. a. Prijedlog Odluke o stavljanju mandata članice Skupštine Istarske županije u 
mirovanje 
b. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske županije 
c. Svečana prisega člana  Skupštine Istarske županije 

2. a. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Skupštine Istarske županije  
b. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Istarske županije,  

3. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije 
4. Prijedlog Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2020. 

godinu  
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu,  
6. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna za Istarsku županiju za 

2021. godinu. 
7. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske 

županije. 
8. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 
2020. godinu,  

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja 
o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 
razdoblje od 01.01. do 30.06. 2021. godine. Odluka UV - Polugodišnji izvještaj 
Financijskog plana.  

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog I. Izmjena i dopuna 
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. 
godinu,  

11. Prijedlog Odluke o stjecanju prava vlasništva i suvlasništva na nekretninama 
koje koriste domovi za starije osobe čiji je osnivač Istarska županija u Puli-Pola, 
Raši i Novigradu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, bez naknade, 

12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti 
Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2020. godinu.  



13. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o mjerilima i načinu korištenja 
vlastitih prihoda ustanova u kulturi.  

14. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje 
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj 
županiji.   

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području Istarske županije za 2021. - 2025. godinu.  

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Vlasti Medančić dr. med. dent. za 
promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe.  

17. Prijedlog Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka iz Proračuna Istarske županije za razdoblje od 17. lipnja do 31. 
prosinca 2021. godine.  

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije. 

19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Umag – 
Novigrad na potpisivanje Ugovora o dugoročnom zaduživanju s IKB Umag d.d. 

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće 
bolnice Pula   

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja JU Natura Histrice – Pula 
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. a. Proposta di Delibera di sospensione del mandato di membro dell'Assemblea 
della Regione Istriana 
b. Proposta di Provvedimento di verifica del mandato di membro dell'Assemblea 
della Regione Istriana 
c. Giuramento solenne di membro dell'Assemblea della Regione Istriana 

2. a. Verifica del verbale della 35-a seduta dell'Assemblea della Regione Istriana 
b. Verifica del verbale della 1-a seduta dell'Assemblea della Regione Istriana  

3. Interrogazioni dei consiglieri, proposte e informazioni 
4. Proposta di Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Regione Istriana 

per il 2020 
5. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2020  
6. Proposta di Relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Regione 

Istriana per il 2021 
7. Proposta di Delibera sulle II Modifiche e integrazioni della Delibera 

sull'indebitamento della Regione Istriana 
8. Conclusione sul consenso alla proposta di Relazione annuale sull'esecuzione del 

Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana per il 
2020  

9. Proposta di Conclusione sul consenso alla proposta di Relazione semestrale 
sull'esecuzione del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della 
Regione Istriana per il periodo dal 01/01 al 30/06 2021. Delibera del CdA - 
Relazione semestrale sul Piano finanziario  

10. Proposta di Conclusione sul consenso alla proposta delle I Modifiche e 
integrazioni del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della 
Regione Istriana per il 2021  

11. Delibera sull'acquisizione gratuita del diritto di proprietà e comproprietà degli 
immobili che ospitano le case per anziani di Pula-Pola, Arsia e Cittanova, aventi 
come fondatore la Regione Istriana, concessa dall'Istituto croato per 
l'assicurazione pensionistica 



12. Proposta di Delibera sull'approvazione della Relazione sull'attuazione del Piano 
operativo delle attività del Piano per la salute e il benessere sociale della Regione 
Istriana per il 2020 

13. Proposta di Delibera sull'abrogazione della Delibera sui criteri e le modalità di 
impiego delle entrate proprie da parte degli istituti culturali  

14. Proposta di Delibera sulla modifica della Delibera di nomina della Commissione 
per il monitoraggio dell'attuazione delle delibere e dei contratti di concessione sul 
demanio marittimo nella Regione Istriana   

15. Proposta di Provvedimento di nomina della Commissione per il controllo del 
lavoro dei medici necroscopi sul territorio della Regione Istriana per il periodo 
2021- 2025  

16. Proposta di Delibera sul consenso a Vlasta Medančić dr. med. dent. al 
trasferimento in altro locale per lo svolgimento del servizio sanitario pubblico  

17. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento ordinario dei 
partiti politici mediante il Bilancio della Regione Istriana per il periodo dal 17 
giugno al 31 dicembre 2021  

18.  Proposta di Conclusione sull'approvazione del testo dell'Invito pubblico per la 
proposta dei candidati a membri titolari e supplenti del Comitato consultivo 
giovanile della Regione Istriana 

19. Proposta di Conclusione sul previo consenso all'Autorità portuale di Umago-
Cittanova alla firma del Contratto di indebitamento a lungo termine con la IKB 
Umag d.d. 

20. Proposta di Delibera sul consenso alle Modifiche e integrazioni dello Statuto 
dell'Ospedale generale di Pola   

21. Proposta di Provvedimento di nomina del direttore dell'EP Natura Histrica – Pola 
22. Provvedimento di nomina dei giudici d’assise del Tribunale comunale di Pola 

 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE konstatira da je Dnevni red usvojen sa 24 glasa ZA, 0 
SUZDRŽANIH i  11 PROTIV.  
 
VILI BASSANESE, SDP, traži pojašnjenje Poslovnika. Razumije da su u skladu s čl. 74. 
st. 3. u redovnom postupku zaprimili akt. Kako čl. 74. st. 3. glasi: Prijedlog za donošenje 
akta s nacrtom akta uputit će predsjednik Skupštine na mišljenje Županu ako on nije 
predlagač iz čl. 72. Poslovnika. Navodi kako je čl. 72. na koji se čl. 74. referira vrlo jasan te 
govori. „Ako predsjednik Skupštine ustanovi da podneseni prijedlog akta nije sastavljen u 
skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku 
uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika“. Smatra da se jedino ako prijedlog 
akta formalno nije usklađen s Poslovnikom i ne sadrži sve što bi trebao sadržavati on ustupa 
na mišljenje stručnim službama ili Županu. Smatra da bi predsjednica Skupštine to tada 
trebala ustanoviti i decidirano reći. Je li u skladu ili nije te u čemu je problem da bi se 
eventualno takvi prijedlozi mogli dopuniti.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE poziva pročelnicu Stručne službe Skupštine Istarske 
županije Vesnu Ivančić da pojasni Poslovnik.  
 
VESNA IVANČIĆ navodi kako nije utvrđeno da prijedlozi akata nisu u skladu s 
Poslovnikom. Oni su upućeni u redovnu proceduru. Pojašnjava da se Župan može i ne 
mora očitovati na neke od prijedloga akata budući da među njima ima i preporuka. Navodi 
kako se Župan mora očitovati ako se radi o općem aktu te tada ima rok od 30 dana.  
Ističe da se članak 72. odnosi na prijedloge akata koji nisu sastavljeni u skladu s 
Poslovnikom, te da to ovdje nije bio slučaj. Prijedlog Akta je upućen na očitovanje Županu.  
 



PREDSJEDNICA SKUPŠTINE ponavlja da bi se akti koji nisu u skladu s Poslovnikom 
bili vratili predlagatelju. Budući da su akti u skladu s Poslovnikom oni su upućeni Županu 
na očitovanje.  
 
VILI BASSANESE pita da li to znači da su prijedlozi akata u skladu s procedurom? 
 
VESNA IVANČIĆ, pročelnica odgovara kako je to točno. Prijedlozi su u skladu s 
procedurom. Dodaje kako sada Župan ima rok od 30 dana da se očituje na prijedloge 
akta, a može preuzeti i poticaj za donošenje određenog akta.  
 
Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda 
 

Ad -1.  
1. a. Prijedlog Odluke o stavljanju mandata članice Skupštine Istarske 

županije u mirovanje 
b. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske 
županije 
c.Svečana prisega člana Skupštine Istarske županije 

 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE  pojašnjava kako je Sanja Radolović dana 07. srpnja 
2021. godine  podnijela zahtjev za mirovanjem mandata iz osobnih razloga. Podsjeća 
kako za vrijeme trajanja mandata vijećnici imaju pravo staviti svoje mandate na 
raspolaganje podnošenjem pisanog zahtjeva predsjednici predstavničkog tijela. 
Mirovanje mandata vijećnika počinje teći od dana dostave pismenog zahtjeva sukladno 
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.   
Poziva predsjednicu Mandatno verifikacijske komisije Mariju Kadoić Balaško da podnese 
Izvješće.  
 
MARIJA KADOIĆ BALAŠKO, IDS, pozdravlja sve prisutne.  
Navodi kako se je Mandatno verifikacijska komisija sastala 09. rujna 2021. godine u 
sastavu nje kao predsjednice te člana Maria Bratulića. Treća članica Komisije opravdano 
je odsutna. Navodi kako je Mandatno – verifikacijska komisija utvrdila da je vijećnica 
Sanja Radolović iz Pule, Dobrilina 8, dana 07. srpnja 2021. godine dostavila pisanu 
obavijest da temeljem čl. 79. st. 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 
144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) stavlja mandat u mirovanje iz osobnih 
razloga. Da je Sanja Radolović izabrana u Skupštinu Istarske županije s liste 
Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP kao kandidatkinja pod rednim brojem 4. Da 
je sukladno čl. 81. st. 3. Zakona o lokalnim izborima dana 17. kolovoza 021. godine 
zaprimljena obavijest političke stranke Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP kojom 
se utvrđuje da će dužnost zamjenika člana u Skupštini Istarske županije umjesto Sanje 
Radolović obnašati Goran Subotić koji je bio na navedenoj listi.  
Navodi kako je Povjerenstvo izvršilo uvid u kandidacijsku listu Socijaldemokratske partije 
Hrvatske – SDP i utvrdilo da je kandidat Goran Subotić bio na 8. mjestu Liste. Slijedom 
utvrđenog činjeničnog stanja Mandatno – verifikacijska komisija je sa 2 glasa „ZA“, bez 
glasova „PROTIV“ i bez „SUZDRŽANIH“ glasova utvrdila da su temeljem članka 79. st. 
6. i 7. i čl. 81. st. 3. Zakona o lokalnim izborima ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje 
mandata vijećnice te verifikaciju mandata njezinog zamjenika.  
Navodi kako se Istarskoj županiji predlaže da primi na znanje odluku koja glasi: „Ovom 
odlukom utvrđuje se da vijećnici Skupštine Istarske županije Sanji Radolović mandat 
miruje iz osobnih razloga. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 
se u Službenim novinama Istarske županije“ 
 
Utvrđuje se da Skupština jednoglasno prima na znanje Izvješće Mandatno – 
verifikacijske komisije te donosi  

RJEŠENJE 



 
I.  

 
 Umjesto vijećnice Sanje Radolović verificira se mandat vijećnika Gorana 
Subotića 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Istarske županije.  
 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE navodi kako sukladno čl. 7. Poslovnika Istarske županije 
nakon što Skupština zaključkom primi na znanje Izvješće Mandatno-verifikacijske 
komisije o provedenim izborima, pred predsjedateljem Skupštine članovi daju svečanu 
prisegu u tekstu utvrđenom čl 51. Statuta Istarske županije. Moli vijećnike Vedranu 
Gregorović Hrvatin i Diega Antončića koji nisu položili prisegu na prethodnoj sjednici te 
Gorana Subotića kojemu je upravo verificiran mandat da ustanu kako bi pristupili 
polaganju prisege. Čita tekst svečane prisege na hrvatskom i talijanskom jeziku:  
 
“ Prisežem da ću prava i obveze člana Skupštine Istarske županije obavljati savjesno i 
odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske županije i da ću 
se u obavljanju dužnosti člana/članice Skupštine Istarske županije pridržavati Statuta 
Istarske županije te da ću štititi i promicati regionalne osobitosti Istre". 
 
„Giuro che svolgerò coscienziosamente e con responsabilità, l'incarico derivatomi dai 
diritti e doveri di membro dell’Assemblea della Regione Istriana, per lo sviluppo 
economico, culturale e sociale della Regione Istriana, e che mi atterrò allo Statuto della 
Regione Istriana nell’espletamento dei miei doveri di membro dell'Assemblea della 
Regione Istriana, e che tutelerò e promuoverò le particolarità regionali dell’Istria.” 
 
VESNA IVANČIĆ, pročelnica proziva vijećnike nakon čega vijećnici pojedinačno 
izgovaraju „Prisežem“ ili „Lo  giuro“. Čestita vijećnicima i poziva ih da potpišu prisegu. 
 
 

Ad - 2. 
a. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Skupštine Istarske županije 
b. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Istarske županije, 

 
 

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

Zapisnik sa 35. sjednice Skupštine Istarske županije 
 

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

Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Istarske županije 
 
 

Ad - 3. 
Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije 

 
SANDRA ĆAKIĆ KUHAR, IDS, PREDSJEDNICA SKUPŠTINE navodi da će, prema do 
sada već ustaljenoj praksi u prošlom sazivu Skupštine, na početku 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. 
Napominje da će vrijeme za pitanje vijećnika, prijedloge i informacije započeti nakon 
njihovog obraćanja.  
 
DINO KOZLEVAC, načelnik Stožera civilne zaštite  pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje 
na danoj riječi. Navodi kako je prošlo već godinu i pol dana koliko traje borba sa virusom 
COVID - 19 u Istarskoj županiji. Ističe kako je organizacija službe civilne zaštite u 
Istarskoj županiji produkt 15 godina iskustva Vatrogasne službe. Navodi kako su u 
stožeru vrhunski ljudi koji se poznaju i zajedno rade dugi niz godina pa su bez puno 
dogovora mogli nastaviti s radom.  
Navodi kako nije mislio da će se ikada sresti sa situacijom s kojom su se sreli. Epidemija 
je ipak nešto posebno, radi se o zdravstvenom problemu i u cjelokupni su sustav bile 
uključene i organizacije iz područja zdravstva. Ističe Nastavni zavod za javno zdravstvo 
Istarske županije koji ima sjajnu i odlično organiziranu ekipu epidemiologa te predlaže 
aktivnosti nužne za kvalitetno upravljanje krizom. Navodi kako je njihovo djelovanje od 
prvog dana isključivo utemeljeno na struci te naglašava da ni prije izbora niti nakon njih 
Županija, Gradovi ni Općine nisu pokušavali utjecati na njihov rad i natjerati ih da djeluju 
u skladu s njihovim interesima. Zahvaljuje kako bivšim tako i sadašnjim županima, 
gradonačelnicima i načelnicima. Navodi kako aktivnost Stožera civilne zaštite ne bi bila 
moguća bez potpore svih navedenih struktura, te kako na dnevnoj bazi postoji 
komunikacija s načelnikom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dr. Božinovićem.  
Napominje kako su ove godine proveli aktivnosti pripreme ljetne turističke sezone, 
budući da je ona za Istarsku županiju jako bitna. Pojašnjava kako su u 3. mjesecu krenuli 
dogovori s turističkim sektorom, županijama, Turističkom zajednicom kako bi spremni 
dočekali prihvat turista. Konstatira kako je bilo manjih problema no ne dovoljno važnih 
da i ih spominjao na sjednici Skupštine. Navodi kako je u Istri tijekom ljeta u jednom 
trenutku bilo čak 390 000 turista te smatra kako na najbolji mogući način izlaze iz 
turističke sezone.  
Ističe kako je uspostavljeni sustav koji uključuje Nastavni zavod za javno zdravstvo, 
Županijsku bolnicu u Puli, Nastavni zavod za hitnu medicinsku pomoć, Istarske domove 
zdravlja, Crveni križ, PU Istarsku, Službu 112 ravnateljstva civilne zaštite vrlo kvalitetan. 
Pohvaljuje i suradnju s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb  te Upravnim 
odjelom za obrazovanje, sport i tehničku kulturu s kojima su imali dobru komunikaciju.  
Ističe i kako bez građana Istarske županije, razumijevanja ogromne količine ljudi te 
podnošenja mjera koje nisu baš uvijek bile popularne ne bi bilo moguće ostvariti dobre 
rezultate koje su ostvarili. Vuole ringraziare a tutti i nostri cittadini per tutto quello che 
hanno fatto. Smatra kako su građani dali svoj doprinos i velikim postotkom cijepljenih i 
poštivanjem poštovanjem mjera. Još jednom zahvaljuje županu, gradonačelnicima i 
načelnicima te navodi kako je komunikacija s njima bila dobra. Ističe kako su dnevno 
imali i do 100 zahtjeva za odobrenjem evenata na koje su morali odgovarati te kako je 
ipak većini zahtjev za održavanjem evenata na kraju i odobren. Tu kao ključne navodi 
Zavod za javno zdravstvo i dr. Stojanovića. Mišljenja je kako je situacija sada povoljna 
te smatra kako imaju dobru podlogu za nastavak daljnjeg rada.  
 
ALEKSANDAR STOJANOVIĆ, dr. med. spec. epidemiologije, ravnatelj Zavoda za 
javno zdravstvo Istarske županije navodi  kako će dati kratak osvrt na sezonu iza njih. 
Navodi kako je sezona bila potpuno drugačija od prethodne te kako je već start sezone 
bio različit. Podsjeća kako smo prošle godine u lipnju izašli iz prvog vala Corone te smo 
dugo vremena imali vrlo niske brojke novo zaraženih. Ove godine u lipanj smo ušli s 
nešto većim brojem novo zaraženih nego u istom razdoblju lani, a aktivna je bila i nova 
varijanta virusa. Navodi kako je izmjena u odnosu na proteklo ljeto i to što imamo cjepivo 
i određeni postotak cijepljenog stanovništva. Ipak i mobilnost turista bila je veća nego 
prethodne godine. Iz navedenih razloga i brojke su bile različite.  



Napominje kako je na području Istarske županije barem s jednom dozom cijepljeno oko 
55% odraslog stanovništva. Kada tome dodamo oko 6% osoba koje su preboljele virus 
navodi da možemo računati sa oko 60% populacije koja može odgovoriti na ovaj tip 
zaraze. Ističe kako to ipak nije dovoljno te poziva na daljnje procjepljivanje.  
Dodaje kako zbog dobre komunikacije s Županijom, gradovima, općinama, Turističkom 
zajednicom itd. nisu imali velikih žarišta ni prelijevanja zaraze iz turističkog sektora na 
opću populaciju i obratno. Kao još jednu razliku u odnosu na prethodnu sezonu navodi 
činjenicu da je ove godine ulazak u Republiku Hrvatsku bio reguliran jednim od uvjeta 
vezanih za izdavanje Covid potvrda.  
Što se pojavnosti virusa tiče smatra kako se je ona podudarala s povećanom mobilnosti 
ljudi na određenom području pa je sukladno tome zapadna obala Istre u određenom 
periodu imala porast novo zaraženih. Ističe kako odobreni događaji nisu povezani sa 
povećanom incidencijom pojave Corona virusa. Od sredine srpnja kada je takvu odluku 
donio Nacionalni stožer javni događaji odvijali su se uz testiranja i Covid potvrde. Navodi 
kako je samo manji dio evenata bio vezan klasičnim epidemiološkim mjerama uz razmak 
među posjetiteljima poput primjerice Pulskog filmskog festivala koji je protekao uredno. 
Napominje kako je pojavnost virusa lagano pojačana zadnjih 4 – 5 tjedana ali se tu ne 
radi o eksponencionalnom rastu kako je bio slučaj na proljeće. Smatra da je tome uzrok 
postojanje oko 40% populacije koja nije cijepljena te ponovno otvaranje nekih djelatnosti 
poput školskog sustava. Navodi kako upravno školski sustav sa sobom nosi povećanu 
mobilnost i velik broj kontakata te sa sobom može donijeti i povećanu pojavnost virusa. 
Objašnjava kako će se učiniti sve što bude moguće da bi se školski sustav ove godine 
održavao po modelu A, odnosno u živo, uz primjenu svim potrebnih mjera. Kao 
problematično ističe slanje djece sa simptomima na nastavu.  
Što se tiče samog cijepljenja ističe kako se Istarska županija nalazi na vrhu hrvatskih 
županija po procijepljenosti stanovništva. Tijekom ljetne sezone organizirano je 
cijepljenje po javnim pozivima uz sudjelovanje liječnika i osoblja iz Istarskih domova 
zdravlja, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije te Opće bolnice Pula. 
Navodi kako su pokušali osigurati cijepljenje i u malim općinama, a ne samo velikim 
gradskim središtima kako bi omogućili što veću dostupnost cjepiva. Očekuje da će do 
kraja mjeseca imati povećanu pojavnost bolesti te ističe važnost brzog odgovora na 
takve situacije i veliku mogućnost testiranja. Navodi kako se testiranja provode na 
brojnim lokacijama i to smanjuje mogućnost daljnjeg prijenosa virusa.  
U narednom periodu predviđa polako vraćanje normalnijem životu ali ističe kako je tu 
jako bitan postotak procijepljenog stanovništva kako unutar zemlje tako i na širem 
području. Navodi kako je olakšavanje mjera moguće samo uz veći postotak cijepljenih.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE zahvaljuje načelniku Stožera civilne zaštite Dinu 
Kozlevcu i ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije dr. Aleksandru 
Stojanoviću na njihovim izlaganjima. koristi priliku da pozove građane koji se nisu cijepili 
da to učine kako bi sačuvali živote onih koji su najranjiviji.  
Na temu Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije podsjeća prisutne kako je Poslovnikom 
određeno da ova točka traje 60 minuta. Pitanje postavljeno u 60-oj minuti biti će 
odgovoreno do kraja, a oni vijećnici koji ne budu došli na red moći će svoje pitanje 
postaviti na sjedećoj sjednici.  Predlaže da nastave dosadašnju praksu da se na temelju 
izbornih rezultata koji su stranke postigle odredi način postavljanja pitanja. Podsjeća da 
je prema izbornim rezultatima koalicija IDS –  ISU  – Zeleni ostvarila 42,68% odnosno 
23 mandata, SDP 14,79% odnosno 7 mandata, HDZ 11,78% odnosno 6 mandata te 
koalicija MOŽEMO! - Zelena alternativa – OraH - NL 9,35% odnosno 5 mandata. 
Predlaže da se prema dosadašnjoj praksi odredi raspored postavljanja pitanja na način 
da vijećnici pozicije imaju jedno pitanje, a zatim vijećnici opozicije jedno. Slijedila bi 
ponovno pozicija pa opozicija itd. prema broju osvojenih mandata. IDS –  ISU  – Zeleni 
pa SDP pa IDS –  ISU  – Zeleni, pa HDZ te IDS –  ISU  – Zeleni pa MOŽEMO! - Zelena 
alternativa - ORaH- NL i tako dalje. Mišljenja je kako će na ovaj način svi doći na red.  



Napominje kako vijećnik može postaviti najviše 2 pitanja u trajanju od 2 minute pa moli 
vijećnike da se pridržavaju danog vremena. Objašnjava kako je vrijeme koje imaju osobe 
koje odgovaraju na pitanja 5 minuta. Tada vijećnik ima pravo na dopunsko pitanje u 
trajanju od 1 minute, a odgovor može trajati maksimalno 2 minute. Moli vijećnike da prije 
postavljanja pitanja ispune obrazac za postavljanje vijećničkih pitanja koji su dobili na 
klupe, te da se prilikom izlaska pred govornicu predstave.  
Navodi kako se je do sada 5 vijećnica i vijećnika javilo za postavljanje vijećničkih pitanja. 
To su Tamara Brussich, Marko Ferenac, Mario Bratulić, Renato Kalac i Vili Bassanese. 
Poziva i preostale vijećnike da se prijave za pitanje.  
 
DANIJEL FERIĆ, SDP, navodi kako ima primjedbu.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE napominje kako zna da je vijećnik uputio određena 
pitanja prema upravi Kaštijuna te da je upravi upućena požurnica da na ta pitanja 
odgovori.  
 
DANIJEL FERIĆ, SDP, pojašnjava kako ima primjedbu na način na koji se postavljaju 
pitanja te smatra da se radi o povredi Poslovnika.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE daje riječ vijećniku.  
 
DANIJEL FERIĆ, SDP, zahvaljuje na danoj riječi. Navodi kako smatra da navedena 
distribucija vijećničkih pitanja predstavlja povredu Poslovnika jer samo Čl. 99. – 103. 
propisuju pitanja vijećnika, a takav način postavljanja pitanja tamo nije naveden. 
Mišljenja je da bi, ako se odluče za takav način postavljanja pitanja, najprije trebalo 
sazvati sve klubove vijećnika i potom pokrenuti proceduru za izmjenom Poslovnika. 
Navodi kako postotak glasova dobivenih na izborima ne bi trebao imati veze s 
postavljanjem vijećničkih pitanja, niti s njihovim redoslijedom. Mišljenja je kako to u 
svakom slučaju nije u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Istarske županije.  
 
VESNA IVANČIĆ, pročelnica Stručne službe Skupštine odgovara kako se radi o načinu 
na koji se vijećnička pitanja postavljaju po treći ili četvrti uzastopni mandat u Skupštini 
Istarske županije, te do sada nije bilo prigovora. Svim je vijećnicima dopušteno 
postavljanje pitanja, a onima koji ne stignu doći na red na ovoj sjednici riječ će biti dana 
na narednoj. Tako svi koji žele postaviti pitanje za to dobiju i priliku. Ističe kako je raniji 
način postavljanja pitanja – da se prednost da onom vijećniku koji prije dođe do 
govornice, uvijek išao u korist pozicije u odnosu na opoziciju. Iz tog razloga kao 
kompromis između obiju strana uveden je sistem postavljanja pitanja kakav imaju danas. 
Slaže se da bi možda bilo dobro da se to unese u Poslovnik te da se o tim i sličnim 
pitanjima može razgovarati na sljedećem međustranačkom kolegiju.  
 
ROBERT VELENIK, IDS, navodi kako u ime koalicije IDS –  ISU  – Zeleni može reći da 
se radi o najboljem načinu postupanja. Ističe kako su oni svjesni da sustav „tko prvi 
njegova djevojka“ izaziva revolt kod oporbe te iz tog razloga smatraju da je trenutno 
uređenje najbolje. Mišljenja je kako bi navedeno nakon dogovora mogli unijeti u 
Poslovnik.  
 
VILI BASSANESE, SDP, navodi kako će pokušati biti konstruktivan te se i on slaže s 
iznesenim prijedlogom. Napominje kako je cilj vijećničkih pitanja postaviti ih. Onaj tko 
želi medijski prostor na taj ga način može dobiti. Ističe kako to njemu nije cilj.  
Navodi kako moraju postojati neka pravila, a kako bi pravila postojala morao je postojati 
raniji dogovor. Smatra da su vijećnici trebali biti sazvani prije same sjednice da se takve 
stvari dogovore, a sada je to ostalo nejasno. Predlaže da se sastavi popis vijećnika 
prijavljenih za pitanja te tako zna tko je kada na redu. Navodi da je u Poslovniku nejasno 
i da li se na njih odnosi naziv član skupštine ili vijećnik ali smatra korektnim da su im 



dane 2 minute za postavljanje pitanja. Smatra kako Župan ne bi trebao koristiti njihovo 
vrijeme i imati 5 minuta za odgovor. Deset pitanja po 2 minute ukupno iznosi 20 minuta, 
a vrijeme za odgovor na 10 pitanja je 50 minuta. Mišljenja je kako to nije korektno već bi 
korektnim bilo da nakon 2 minute za pitanja uslijede i 2 minute za odgovor. Tada bi se 
znalo da vijećnička pitanja i odgovori traju 60 minuta te da je polovica tog vremena 
rezervirana za pitanja, a polovica za odgovore.  
 
ROBERT VELENIK, IDS, navodi kako nema smisla na taj način zadirati u Poslovnik. 
Smatra kako bi im trebalo biti u interesu da u sat vremena obrade što više vijećničkih 
pitanja kako bi njihovi građani bili informirani o tome što se u Istri dešava. Svakako 
smatra da Župan, pročelnice i pročelnici moraju dobiti malo više vremena za odgovore 
na pitanja. Neka pitanja su jednostavnija, a druga složenija ali smatra kako definitivno 
treba postojati više mogućnosti za odgovaranje.  
Navodi kako je na posljednjem Klubu predsjednica spomenula kako će sistem 
postavljanja pitanja biti „jedan na jedan“, ali bez obzira na to i na sljedećoj koordinaciji 
će odraditi navedeno pitanje.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, predlaže da započnu s vijećničkim pitanjima. Navodi 
kako je točno 11 sati te poziva vijećnicu Tamaru Brussich.  
 
TAMARA BRUSSICH, IDS, VISEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA saluta a tutti. 
Navodi kako je njezino prvo pitanje vezano uz političku podršku ove Skupštine pitanju 
zastupnika u Saboru Republika Hrvatske Emila Dausa. Navodi kako je on u srpnju 2021. 
godine postavio zastupničko pitanje vezano uz uklanjanje tzv. „žilet žice“ s granice 
Republike Hrvatske. Napominje kako se svi sjećamo postavljanja žice prije 6 godina i 
aktivnosti, oko slobodnog kretanja i slobode građana naše županije i šire, koje je ne 
samo ova Skupština već i cijela lokalna zajednica poduzela. Ističe kako je 2 godine 
kasnije utvrđeno da je Republika Slovenija s postavljanjem „žilet žice“ ušla u teritorij 
Republike Hrvatske. Iz odgovora kojeg je zastupnik Daus dobio dijalog Republike 
Hrvatske i Republike Slovenije na tu temu postoji međutim mišljenja je da bi bilo politički 
korektno da zajedno kao Skupština Istarske županije daju podršku toj akciji i ubrzanju 
postupka uklanjanja „žilet žice“ s teritorija Republike Hrvatske. Moli cjelokupni saziv 
Skupštine da podrži ovu inicijativu.  
 
La seconda domanda tratta il censimento. Dice che sappiamo tutti che tra qualche giorno 
inizierà il censimento della popolazione della Repubblica di Croazia.  
Sappiamo anche quanto sia importante la dichiarazione dell’appartenenza alla 
nazionalità, non solo per quanto riguarda la comunità nazionale italiana in Istria ma 
anche le altre comunità minoritarie, come pure tutti gli altri dati che vengono raccolti. 
Vorrei avere delle risposte e indicazioni più concrete da parte della Regione Istriana chi 
si occupa direttamente del censimento, non solo per quanto riguarda le attività, per 
quanto riguarda le comunità nazionali che vivono in Istria ma anche in generale. 
Inviterei la Vicepresidente signora Jessica Acquavita a dare qualche informazione in più. 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE zahvaljuje vijećnici Brussich na inicijativi te, budući da 
se radi o vidu političke podrške u stvari koja je svima bitna - uklanjanju „žilet žice“, 
predlaže vijećnicima da podrže navedenu inicijativu.  
 
Nakon provedenog glasanja, Skupština Istarske županije, bez rasprave, jednoglasno 
prihvaća Podršku inicijativi uklanjanja „žilet žice“.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE poziva Zamjenicu župana iz reda talijanske nacionalne 
zajednice da odgovori na drugo pitanje vijećnice Brussich.  
 
JESSICA ACQUAVITA, VICEPRESIDENTE dice buongiorno a tutti.  



Per quanto riguarda il censimento il come Vicepresidente dalle file della comunità 
nazionale italiana, in accordo con il Presidente della Regione, abbiamo deciso di 
sostenere l'iniziativa dell’Unione Italiana che è quella di sensibilizzare i connazionali 
italiani di dichiarare la propria nazionalità con una serie di spot e varie iniziative con lo 
spot, interviste, conferenze stampa e altre modalità uscite nei media, per quanto riguarda 
la comunità nazionale italiana.  
Per quanto riguarda gli altri gruppi etnici, invece, sempre con la Regione e con 
l’Assessorato amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici si 
organizza un'altra campagna di sensibilizzazione dove verranno inclusi tutti i 
rappresentanti delle altre minoranze, i presidenti di consigli nazionali della regione.  
Anche qui faremo uno spot dove ognuno nella propria lingua dirà la sua nazionalità e 
dichiarerà la propria identità. Spero di essere stata esaustiva. 
 
MARKO FERENAC, SDP, pozdravlja prisutne te navodi kako ima dva pitanja. Prvo 
pitanje upućuje Županu Istarske županije, a odnosi se na pitanje sufinanciranja prijevoza 
učenicima srednjih škola. Navodi kako svi znamo da Vlada već godinama sufinancira 
75% javnog prijevoza. Napominje kako je 2. rujna ove godine Župan donio odluku kako 
se srednjoškolcima neće sufinancirati preostalih 25% prijevoza ostavivši tih 25% za 
plaćanje njihovim roditeljima ili općinama i gradovima. Navodi kako je uvidom u izvršenje 
proračuna za prošlu godinu uvidio je kako je ostalo 23% neutrošenih sredstava, a uvidom 
u izvršenje proračuna za ovu godinu, odnosno prvih 6 mjeseci, od 14 milijuna kuna za tu 
namjenu vidi kako je izvršenje oko 26%. Ističe kako je prema tome ostalo sredstava za 
sufinanciranje preostalog udjela od 25% čime bi se svim učenicima na području Istarske 
županije omogućio besplatan put do škole bez obzira gdje žive. Navodi kako znamo kako 
svi učenici ne žive u gradovima i nemaju svi istu udaljenost između mjesta života i mjesta 
školovanja. Postavlja pitanje Županu zbog čega je donio takvu odluku, a imao je 
mogućnosti da odluku donese na drugačiji način.  
Drugo pitanje upućuje nadležnoj pročelnici a za prostorno planiranje Istarske županije, 
a odnosi se na pitanje solarnih elektrana. Navodi kako se u Istarskoj županiji solarne 
elektrane smatraju proizvodnim pogonima što znači da se iste mogu graditi samo u 
poslovnim zonama proizvodne namjene. Objašnjava kako s druge strane imamo 
vjetroelektrane za koje ne vrijede ista pravila te se iste mogu graditi i izvan takvih 
područja, odnosno i na poljoprivrednim zemljištima. Sukladno mišljenju Ministarstva 
nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo, vjetroelektrane i solarne elektrane su 
infrastruktura. Navodi kako su sukladno prostornim planovima ostalih županija solarne 
elektrane također infrastruktura te se smiju graditi u građevinskim područjima izvan 
područja proizvodne namjene.  
Postavlja pitanje zbog čega je u Prostornom planu Istarske županije navedeno kako su 
solarne elektrane proizvodnja, a ne infrastruktura čime se u tom pogledu ograničavaju 
investicije u održive izvore energije, dok istodobno ima puno upita investitora za 
gradnjom solarnih elektrane na području Istarske županije.  
 
MARKO FERENAC, SDP, postavlja pitanje zašto su na području Općine Kaštelir - 
Labinci nedavno izgrađene 2 solarne elektrane izvan građevinskog područja.  
 
BORIS MILETIĆ, ŽUPAN odgovara kako želi istaknuti da Županija izdvaja značajna 
financijska sredstva kako bi osigurala prijevoz školarcima. Ističe da je upravo u tijeku 
završetak natječaja za novu školsku sezonu. Navodi da kada govorimo o izvršenju 
Proračuna za ovu godinu znamo kako je on u prvih 6 mjeseci često u plusu jer sve javne 
nabave nisu provedene. Mišljenja je kako Proračun treba sagledavati u cjelini na 
godišnjoj razini. Napominje kako je, što se tiče likvidnosti, Istarska županija likvidna te 
podmiruje svoje obveze. Smatra kako su pronašli jednu lijepu razinu sufinanciranja 
prijevoza te poziva sve gradove i općine da se odazovu sufinanciranju te na taj način 
pomognu svojim građanima. Moli pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i 



tehničku kulturu da obrazloži koliko novaca Istarska županija izdvaja za sufinanciranje 
prijevoza.  
 
PATRICIJA PERCAN, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku 
kulturu odgovara kako će, po pitanju prijevoza učenika srednjih škola, najprije obavijestiti 
novi saziv vijećnika Skupštine Istarske županije kako je Županija osnivač 25 osnovnih 
škola i 21 srednje škole i učeničkog doma što znači da govorimo o oko 50 školskih 
ustanova i oko 11 000 učenika. Što se tiče prijevoza učenika osnovnih škola postupak 
javne nabave od 22 do 25 milijuna kuna je u tijeku. Što se tiče prijevoza učenika srednjih 
škola 25% iznosa je ostavljeno za sufinanciranje jedinicama lokalne samouprave. Taj se 
je dio prijevoza sufinancirao tijekom 2013. i 2014. godine u iznosu od 1,2 i 1,3 milijuna 
kuna. Navodi da je, s obzirom na velik broj zgrada kojima gospodare, točnije 50 – ak 
matičnih i 30 – ak područnih škola dakle ukupno 80-ak zgrada o kojima brinu zadnjih 
nekoliko godina procijenjeno kako su im ulaganja u školsku infrastrukturu bitnija od 
ulaganja u 25 % troška prijevoza.  
 
DR.SC. MIRKO RADOLOVIĆ, službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika 
Upravnog odjela za održivi razvoj odgovara kako je činjenica kako je trenutnim 
prostornim planom predviđeno da se, za razliku od vjetroelektrana, solarne elektrane 
mogu graditi samo na građevinskom području predviđenom za postrojenja proizvodne 
namjene. Navodi da je to tako jer se ne radi o dva ista tipa građevina. Dok vjetroelektrane 
većinom utječu na ptice, šišmiše i proizvodnju buke, solarne elektrane zauzimaju velike 
površine te se njihovim postavljanjem gubi značajan resurs, a to je obradivo tlo. 
Napominje da je Prostorni plan Istarske županije posljednji put mijenjan 2016. godine i 
tada je na snazi bila uputa da se radi o objektima proizvodne namjene koji se moraju 
planirati u građevinskim područjima proizvodne namjene. Godine 2020. ili 2021. 
doneseno je novo mišljenje, pod utjecajem novih politika koje potiču gradnju obnovljivih 
izvora energije, da se solarne elektrane ne moraju graditi samo na građevinskim 
zemljištima namijenjenim za postrojenja proizvodne namjene. Navodi kako je upoznat s 
takvim inicijativama, međutim, kako postoje i suprotni zahtjevi – poput onog Hrvatske 
poljoprivredne komore koji se navedenim inicijativama protive iz razloga što se u tim 
slučajevima solarne elektrane većinom smještaju na obradiva poljoprivredna zemljišta.  
 
IVANA MIHALIĆ FABRIS, službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju odgovara kako je točno da su se kroz 
2018. i 2019. godinu vodili upravni postupci izdavanja građevinskih dozvola za dva 
zahvata na području općine  Kaštelir – Labinci. Zahtjevi se rješavaju u skladu sa 
predanom dokumentacijom gdje se je zahvat prikazao kao građevina infrastrukture 
energetske namjene – solarna elektrana. Navodi kako su u tim postupcima ishođene 
potvrde svih javno pravnih tijela te Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva 
poljoprivrede, Hrvatskih voda i ostalih relevantnih javno pravnih tijela koja nisu imala  
nikakvih primjedbi na glavni projekt što se tiče usklađenja zahvata sa pozitivnim 
zakonskim propisima i ostalim propisima koji su trenutno na snazi. Navodi kako je 
shodno tome i tijelo graditeljstva prilikom izrade građevinske dozvole poštivalo zadanu 
proceduru te izdalo akte za gradnju u kojima je temelj bila usklađenost s prostornim 
planom općine Kaštelir – Labinci koji je tada bio na snazi. Prostornim planom bilo je 
propisano da se izvan građevinskog područja naselja mogu graditi građevne 
infrastrukture energetske namjene. Napominje kako je Zavod za prostorno uređenje 
Istarske županije naknadno upozorio tijelo graditeljstva Istarske županije na članak 128. 
Prostornog plana Istarske županije u kojem je definirano kako za obnovljive izvore 
energije pa tako i solarne elektrane postoji obveza definiranja prostornim planovima 
nižeg reda. Navodi kako je tada tijelo graditeljstva Istarske županije s obzirom na svoju 
nadležnost postupanja iz oblasti prostornog uređenja i gradnje, a  to je provođenje 
prostornih planova, a ne tumačenje uvažilo mišljenje i uputu Zavoda. Nakon toga se 



zahtjevi za postavljanjem solarnih elektrana rješavaju isključivo u građevinskim 
područjima koja su planirana u prostornim planovima nižeg reda.  
 
MARKO FERENAC, SDP, (replika) navodi kako nije zadovoljan prvim odgovorom 
budući da je pitanje bilo usmjereno na učenike srednjih škola, a ne osnovnih škola. 
Odobrava ulaganja u infrastrukturu ali ističe kako je ostao sredstava koja se je moglo 
uložiti i u prijevoz. Smatra kako nije točno da se početkom godine troši manje sredstava 
jer su to tekuće školske aktivnosti koje se odvijaju kroz cijelu godinu. Smatra kako je 
manje sredstava utrošeno iz razloga što učenici nisu išli u škole te je upravni odjel mogao 
donijeti odluku o sufinanciranju da je htio.  
Što se tiče drugog pitanja moli pročelnicu da mu dostavi pismeni odgovor jer smatra da 
su navedene elektrane izgrađene protivno odredbama Županijskog prostornog plana.  
 
BORIS MILETIĆ, ŽUPAN pojašnjava kako je govoreći o izvršenju proračuna u prvih 6 
mjeseci mislio na cjelokupni proračun. Navodi kako je istina da ima puno više aktivnosti 
u prvih 6 mjeseci zbog provedbe javnog nadmetanja. Moli da proračun sagledavaju u 
cjelini. Smatra kako je pročelnica detaljno objasnila koliko je novaca potrebno za prijevoz 
učenika na godišnjoj razini. Navodi kako proračun Istarske županije na prvu izgleda jako 
velik, 1 800 000 000 kuna, ali kada sagledamo tko su sve proračunski korisnici proračuna 
Istarske županije jasno je da su sredstva kojima oni raspolažu puno manja. Ističe kako 
će to biti vidljivo i kasnije iz prezentacije službenice koja obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije.  Smatra kako je potrebno ulagati u školstvo i u 
obnovu zgrada, što čine, te kako je obrazovanje budućnost ali se ovdje radi samo o maloj 
participaciji roditelja.  
 
ZDENKO PLIŠKO, ISU,  pozdravlja prisutne. Navodi kako ima dva pitanja koja često 
postavlja budući da predstavlja Istarsku stranku umirovljenika te brine o potrebama 
starijih građana. Prvo pitanje odnosi se na datum otvarana hospicija i početak njegovog 
rada. Zanima ga da li postoje kakvi problemi zbog kojih se kasni s otvaranjem hospicija. 
Drugo pitanje vezano je uz domove umirovljenika u Pazinu i Labinu u čijoj izgradnji 
Županija participira. Postavlja pitanje kako napreduje gradnja navedenih domova. Ističe 
kako ovo pitanje postavlja iz razloga što se u predizbornim kampanjama često obećava 
rješavanje pitanja smještaja umirovljenika u domove u Istarskoj županiji, pa ga zanima 
kakva je situacija u dva doma u kojima je Županija odlučila osigurati potrebna sredstva.  
 
SONJA GROZIĆ-ŽIVOLIĆ, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
odgovara kako je izgradnja i opremanje hospicija zajednički projekt Istarske županije, 
Grada Pule i Porečko – pulske biskupije koja je bila investitor u taj objekt. Navodi kako 
je izgradnja sufinancirana uz pomoć Europskih fondova, a građevinski radovi su dovršeni 
do svibnja ove godine. Nakon toga u postupku i odgovornosti Caritasa Pule i Porečko – 
pulske biskupije je pokretanje postupka nabavke potrebne opreme za što Istarska 
županija i Grad Pula također imaju predviđena sredstva za sufinanciranje. Navodi kako 
je, koliko joj je poznato, obavljen tehnički pregled samog objekta prilikom kojeg su 
utvrđeni određeni nedostaci koji su uklonjeni ili se upravo uklanjaju. Nada se da će 
uskoro od Caritasa Porečko - pulske biskupije biti informirani o tijeku pravno – formalne 
registracije i osnivanja zdravstvene ustanove hospicija.  
Što se tiče projekata izgradnje domova umirovljenika koje je Istarska županija odlučila 
sufinancirati zajedno s jedinicama lokalne samouprave, navodi kako je pokrenuta 
dogradnja doma za starije osobe u Labinu. Navodi kako je, koliko joj je poznato, u svibnju 
ove godine započeto s pripremnim zemljanim radovima, a kreću i betonski. Pojašnjava 
kako se radi o modelu zajedničkog sufinanciranja po principu pola – pola povrata kredita 
gdje Istarska županija i Grad Labin potom zajedno otplaćuju kredit. Vrijednost projekta u 
Labinu iznosi 40 milijuna kuna. Navodi kako se u Buzetu također planira nadogradnja 
doma za starije u ukupnoj vrijednosti projekta od 24 milijuna kuna te će se i tu neka 



sredstva pribaviti iz projekata Europske unije. Napominje kako je nedavno pokrenuta 
izgradnja doma za starije osobe i u gradu Pazinu.  
 
MARIO BRATULIĆ, HDZ, pozdravlja prisutne te najavljuje kako ima samo jedno kratko 
pitanje usmjereno prema Županu i Zamjeniku župana. Navodi kako je nedavno održan 
sastanak u Kabinetu ministrice poljoprivrede, a sličan je sastanak održan i na inicijativu 
gospodina Klimana u suradnji s gradonačelnikom Rovinja po pitanju Zakona o parcelaciji 
poljoprivrednog zemljišta i ilegalnoj parcelaciji održan 24. 08. 2021. Pojašnjava kako je 
Ministarstvo donijelo odluku o zabrani parceliranja poljoprivrednih površina manjih od 1 
hektara te apelira prema kolegama koji obnašaju vlast na razini općina i gradova te 
prema onima koji su saborski zastupnici da se takve odluke drže. Apelira na Ministarstvo 
koje je prepoznalo problematiku te Župana i Zamijenila župana Istarske županije da 
poduzmu aktivnosti i mjere u svrhu zaštite teritorija. Smatra kako je to jednako bitno sada 
kao i 91. godine.  
 
BORIS MILETIĆ, ŽUPAN odgovara kako želi dati kratku informaciju pa će pozvati 
Zamjenika župana da pruži jedan rezime navedenog sastanka. Navodi kako je činjenica 
da se na našem prostoru dešava nered. Posebice u priobalnim područjima. Navodi kako 
je to istaknuo za posjeta predsjedniku Vlade Republike Hrvatske još u mjesecu travnju 
gdje je bila prisutna i nadležna ministrica. Navodi kako svrha parcelacije poljoprivrednog 
zemljišta zasigurno nije obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Mišljenja je kako bi trebalo 
imati sluha na nivou državne razine kada jedinice lokalne i regionalne samouprave traže 
da se ovlast građevinskih inspekcija spusti na lokalnu razinu. Smatra kako je jedini način 
da spriječe devastaciju prostora prenošenje nadležnosti građevinskih inspekcija na 
lokalnu i regionalnu razinu jer bi tada svatko na svom području mogao u samom začetku 
vidjeti da postoji intencija za nelegalnom gradnjom. Ističe kako bi jedino tako mogli 
efikasno zaštititi prostor. Navodi kako se je u Republici Hrvatskoj dogodilo da se je 
Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina ozakonilo nelegalnu gradnju. 
Mišljenja je kako se time šalje loša poruka građanima, a ta je da ona većina koja se 
pridržava propisa i prostornih planova biva izigranom od strane onih koji to čine mimo 
propisa. Navodi kako imaju priliku svjedočiti kako je to posebno uzelo maha kod stranih 
državljana koji grade u Republici Hrvatskoj. Postavlja pitanje tko bi se usudio ići ilegalno 
graditi u Sloveniju, Austriju ili Njemačku dok se ovdje to dešava. Ističe kako jedini mogući 
način rješavanja navedenog problema vidi u drakonskim kaznama, uvođenju ne samo 
prekršajne već i kaznene odgovornosti te prenošenje nadležnosti građevinskih 
inspekcija na lokalnu i regionalnu razinu kako bi se nelegalna gradnja riješila u samom 
začetku.  
 
TULIO DEMETLIKA, ZAMJENIK ŽUPANA pozdravlja prisutne te navodi kako će 
pokušati biti kratak. Napominje kako je zajedno s vijećnikom Bratulićem bio na prošlom 
sastanku s ministricom. Pojašnjava kako je inicijativa za navedeno krenula još u travnju 
kada je Klub zastupnika IDS-a u Saboru govorio o tome i zatražio hitan sastanak s 
ministricom. Navodi kako ih je ministrica primila te pokrenula postupak nakon njihove 
inicijative i  upozoravanja kako dolazi do parcelacije ne samo poljoprivrednog zemljišta, 
već i šumskog. Ističe kako je jedna od funkcija Istarske županije i prostorno planiranje te 
zaštita prostora pa vode računa na koji način prostor najbolje iskoristiti i podrediti ga 
određenoj namjeni. Navodi kako su na prostoru pojedinih općina i gradova, ne samo 
Istarske  već i drugih županija, vidjeli kako dolazi do parcelacije poljoprivrednog zemljišta 
koje se potom provodi kroz elaborate i kroz katastar. Pojašnjava kako su na navedeni 
sastanak pozvani predstavnici Geodetske uprave, kao i predstavnici Ministarstva 
prostornog planiranja, graditeljstva i državne imovine te Hrvatskih šuma. Navodi kako ih 
je ministrica informirala o novom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o parcelaciji 
poljoprivrednog zemljišta kojim bi se zaštitile parcele do veličine od 1 hektara. Očekuje 
da će do donošenja novog zakona biti dodatnih zahtjeva za parcelacijom jer se, kao što 
je Župan naveo, od 2023. godine omogućava stranim državljanima da otkupljuju 



zemljište. S obzirom na ranija loša iskustva u zemlji te donošenju novog zakona o 
legalizaciji svakih 10 godina, ističe kako je njihova intencija bila upravo zaštititi prostor.  
 
MARIO BRATULIĆ, HDZ, (dodatno pitanje) navodi kako se ovi sastanci i sve navedene 
inicijative događaju jer je vlada pro aktivna oko rješavanja problema u Istri. Tijekom ove 
godine traju pripreme izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Već je neko vrijeme 
jasno da treba napravit takav zaokret, a sada postoji i politička volja. Što se tiče drugog 
vala legalizacije mišljenja je kako svi moraju ustrajati u tome da do njega ne dođe. 
Smatra kako je i na lokalnoj razini da bude jasna po tom pitanju. Najavljuje i izmjenu 
Zakona o šumama te pozitivne promjene vezane za istu.  
 
BRUNO STERMOTIĆ, IDS, pozdravlja prisutne. Napominje kako je i on umirovljenik te 
ga zanimaju smještajni kapaciteti u domovima. Smatra kako je to veliki problem koji bi 
se mogao riješiti sada kada je lokalna zajednica postala vlasnikom domova koji su prije 
bili u vlasništvu države. Moli Pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb da 
mu odgovori na pitanje kakva je situacija sa domom za starije osobe Alfredo Štiglić u 
Puli.  
 
BORIS MILETIĆ, ŽUPAN navodi kako je ono što želi istaknuti na ovoj sjednici Skupštine 
upravo potpisivanje Ugovora Istarske županije s Hrvatskim zavodom za mirovinsko 
osiguranje kojim bi trebali postati vlasnicima nekretnina domova kojima je Istarska 
županija osnivač. Ističe kako je to bio jedan od preduvjeta za dogradnju doma Alfredo 
Štiglić u Puli. Istarska županija i Grad Pula već su potpisali Sporazum o zajedničkom 
financiranju tog projekta po principu po kojem je to činjeno i s ostalim domovima na 
području Istarske županije, odnosno po principu pola – pola. Navodi kako je ukupna 
vrijednost projekta oko 40 milijuna kuna, a njome bi proširili i postojeće kapacitete doma.  
Želi istaknuti kako sada smještaj u domovima funkcionira po redoslijedu prijava bez 
ikakvih drugih socijalnih i ekonomskih kriterija. Smatra kako bi bilo puno pravednije kada 
bi se sredstva koja se ulažu u domove koji jesu u mreži Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje po određenim ekonomskim kriterijima dala na raspolaganje samim 
umirovljenicima. Dodaje kako smještajnih kapaciteta ima i u privatnim domovima iako bi 
među njih trebalo uvesti malo više reda. Navodi da na žalost većina umirovljenika ne 
može platiti cijene takvih domova koji nisu u mreži i ne sufinanciraju se iz javnih 
sredstava. Pravednijom smatra raspodjelu financijskih sredstava umirovljenicima kojima 
je smještaj potreban temeljem unaprijed definiranih kriterija. Navodi kako su prema 
sličnim principima pristupili prilikom rješavanja problema dječjih vrtića dajući roditeljima 
određene vouchere za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima. Smatra 
pravednijim sufinanciranje smještaja u domovima umirovljenicima koji bi potom pronašli 
mjesto u domu koji jest ili nije u mreži Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 
Ponavlja kako su tu nužni unaprijed definirani kriteriji za sufinanciranje smještaja. 
Nada se da je dao odgovor na postavljeno pitanje te napominje kako je još sredinom 
srpnja s ravnateljem Zavoda za mirovinsko osiguranje dogovoreno da će ova točka doći 
na prvu županijsku radnu skupštinu. Time su ispunili preduvjete za rješavanje imovinsko 
- pravnih odnosa domova kojima je osnivač Istarska županija te mogu ići u projekt 
nadogradnje doma Alfredo Štiglić u Puli.  
 
RENATO KALAC, MOŽEMO!, pozdravlja prisutne te navodi kako je njegovo pitanje 
zapravo više sugestija koja se odnosi na zaštitu okoliša. Zanima da da li raspolažu s 
podatkom koliko je gradova i općina na području Istarske županije apliciralo na javni 
poziv Fonda za zaštitu okoliša vezan uz zbrinjavanje otpada i njegovo uklanjanje s javnih 
površina. Objašnjava kako je Fond za zaštitu okoliša sredinom travnja ove godine 
raspisao javni poziv u iznosu od 28 milijuna kuna za sanaciju divljih odlagališta. 
Napominje kako svaka općina u Istri može dobiti financijsku pomoć u iznosu od 40 % 
troškova. Pretpostavlja kako gradovi i općine nemaju dostatan iznos sredstava te smatra 
da bi oni kao Županija trebali pružiti stručnu, materijalnu i financijsku pomoć da se taj 



projekt finalizira. Kao posebno ranjivu grupaciju deponija ističe podzemlje Istre. Navodi 
kako podzemlje Istre obiluje s tisućama speleoloških objekata, pećina, polu pećina, jama 
i sl. Na internetskoj stranici pod nazivom „Čisto podzemlje“ može se primijetiti kako je 
samo tamo popisano preko 200 podzemnih objekata koji su krcati smećem različite 
kategorije. Ističe kako iz tog istog podzemlja dolaze i najveće količine pitke vode te 
smatra da bi bilo dobro da upravna tijela Istarske županije te Javna ustanova Natura 
Histrica, koja jest tijelo formirano od strane Istarske županije, naprave jednu analizu te 
potaknu jedinice lokalne samouprave na apliciranje na navedena sredstva ili im pruže 
konkretna pomoć u pripremi dokumentacije kako bi se mogli javiti na spomenuti javni 
poziv i pokrenuti konkretne akcije za čišćenjem istarskog podzemlja.  
 
BORIS MILETIĆ, ŽUPAN zahvaljuje na inicijativi te odgovara kako je siguran da će 
Upravni odjel za održivi razvoj prihvatiti njihov prijedlog i uputiti jedan takav dopis prema 
Gradovima i Općinama.  
Ističe kako je zaštita okoliša visoko na listi prioriteta Istarske županije. Osim već 
spomenute Javne ustanove Natura Histrica želi spomenuti i Istarski vodozaštitni sustav 
koji je formiran upravo sa ciljem zaštite izvorišta pitke vode na području Istarske županije. 
Smatra hvalevrijednom činjenicu da je Fond za zaštitu okoliša uvidio potrebe i raspisao 
jedan takav poziv. Navodi da će prihvatiti inicijativu te će Upravni odjel uputiti gradovima 
i općinama dopis o navedenom.  
 
DAVOR KOMAR, IDS, pozdravlja vijećnice i vijećnike te napominje kako ima pitanje za 
pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Zanima ga zna li se 
kada će biti otvorenje Medicinske škole u Puli te da li će se u njoj uspostavljati određeni 
dodatni smjerovi. Navodi primjer Medicinske škole u Rijeci koja ima 9 smjerova.  
 
PATRICIA PERCAN, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku 
kulturu odgovara kako je uporabna dozvola dobivena 13.05. međutim uočeni tehnički 
nedostatci su uklanjani do kraja 8. mjeseca. Postupak javne nabave podijeljen je u 3 
grupe. Što se tiče školskog namještaja škola se trenutno oprema. Druga grupa javne 
nabave bila je medicinska oprema. Napominje kako su se tu susreli s poteškoćama oko 
pronalaska tvrtke koja će im nabaviti adekvatnu opremu. Treću grupu je kod postupka 
javne nabave predstavljala multimedija i informatička oprema. Zbog izjavljene žalbe taj 
je postupak još uvijek otvoren. Navodi kako je nastava započela u zgradi stare kirurgije 
u Pučkom otvorenom učilištu te će vidjeti kako će teći postupak javne nabave. Vjeruje 
kako bi sredinom 11 mjeseca škola mogla biti potpuno opremljena, a tada će u dogovoru 
sa školom odlučiti da li će prvo polugodište završiti na postojećim lokacijama ili seliti na 
novu lokaciju.  
Što se nastavnih programa tiče odgovara kako je škola projektirana tako da osim 
zanimanja medicinskih sestara, tehničara, primalja i fizioterapeuta tu budu i neka nova 
zanimanja kao što su znanstveno - laboratorijski tehničar, farmaceutski tehničar, 
sanitarni tehničar, zubni tehničar odnosno tehničar za zubne laboratorije. Navodi kako 
se susreću s teškoćom da odluku oko uvođenja novih zanimanja ne donosi škola 
samostalno niti njezin osnivač već Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Objašnjava kako 
su ove godine u suradnji sa školom, Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb te 
preko ravnatelja zdravstvenih ustanova izrazili želju za uvođenjem novog programa 
znanstveno – laboratorijskog tehničara, međutim za to nisu dobili suglasnost. Škola je 
slala dodatni dopis prema ministarstvu ali nisu uspjeli dobiti suglasnost za uvođenjem 
novih zanimanja. Navodi kako u suradnji sa Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu 
skrbte ravnateljima svih zdravstvenih ustanova na području Županije moraju odlučiti 
hoće li i dalje ostati kod iskazivanja potrebe za laborantima ili se možda situacija u 
zdravstvu promijenila.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE u ime Skupštine Istarske županije čestita vijećniku 
Davoru Komaru na sudjelovanju na Paraolimpijskim igrama.   



 
VILI BASSANESE, SDP, navodi kako će pokušati biti što brži i što jasniji. Predlaže 
Županu da se na razini Županije započne s izradom strateškog dokumenta pod nazivom 
Županijska strategija policentričnog i održivog razvoja Istarske županije. Napominje da 
bi cilj izrade samog dokumenta bio da se razvojem upravlja na jedan održivi način, a ne 
da se on događa stihijski te uz posljedice na buduću kvalitetu života svih nas. Pojašnjava 
kako policentrični razvoj prije svega promiče jednu ravnotežu, pravilnu teritorijalnu 
organizaciju, razvoj infrastrukture, boljeg pružanja dobara i usluga, socijalnog standarda 
i to sve temeljeno na održivosti. Ističe kako se svi stalno pozivaju na prostor ali nije 
siguran da o njemu vode brigu. Smatra kako se radi o našem najvećem bogatstvu te je 
vrijeme da se o njemu tako počnemo i ponašati. Koristiti ga i zaštititi ga. Navodi kako je 
prilikom prolaska Istrom očito da su pojedina područja Istarske županije praktički ostala 
ista ili su čak i u lošijem stanju nego što su bila prije 30 godina kada je Županija stvorena. 
Navodi da su istovremeno pojedina područja doživjela rast i razvoj uslijed realnih 
razvojnih potreba koje su bile pod kontrolom jedinica lokalne samouprave što smatra 
pozitivnim. Ipak, ističe da su neka područja doživjela pravi atak na prostor zbog slabosti 
sustava. Navodi kako od Savudrije pa do Raškog zaljeva imamo oko 100 000 turista koji 
nisu pod ničijom kontrolom što je relevantno za lokalnu infrastrukturu i negativan utjecaj 
na okoliš. Napominje kako Istra ima oko 210 000 stanovnika, a razlika u kvaliteti javnih 
usluga i društvenog i socijalnog standarda je ogromna stoga smatra da je krajnji rok da 
se pokrene izrada dokumenta koji će osigurati održivi i jednakomjeran razvoj svih krajeva 
Istre.  
Napominje kako ima i drugi prijedlog ili inicijativu. Navodi kako je opće poznata činjenica 
da se direktor Turističke zajednice Istarske županije Ivošević bavi pružanjem usluga u 
turizmu i iznajmljivanjem kuće za odmor čiji je vlasnik. Navodi kako je niz godina za 
izgradnju iste koristio niz benefita te bespovratna javna sredstva. Ističe kako je to za 
njega dobro ali se on, dok je direktor Turističke zajednice, ne bi smio baviti nikakvim 
pružanjem usluga u turizmu ni obavljanjem ugostiteljskih djelatnosti. To izričito 
zabranjuje Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Napominje 
kako i njima kao dužnosnicima zakon također brani niz drugih stvari. Navodi kako je sam 
Ivošević javno na nacionalnoj televiziji potvrdio da je vlasnik kuće za odmor i da se bavi 
iznajmljivanjem na način kao što rade i drugi. Napominje kako je iznajmljivanje prenio na 
drugoga međutim od njega ostvaruje prihode.  
Predlaže Županu, te navodi kako ga zbog javnog interesa i imagea Istre moli da, s 
obzirom da je po funkciji predsjednik Turističke zajednice Istarske županije zamoli 
gospodina Ivoševića da odstupi s pozicije direktora i da se zaposli na nekom drugom 
radnom mjestu koje nije u sukobu interesa te nesmetano nastavi s iznajmljivanjem kuće 
za odmor, bez negativnog utjecaja na rad Turističke zajednice Istarske županije.  
Navodi kako niti ne očekuje niti traži odgovore na svoja pitanja, a naročito ono prvo.  
 
BORIS MILETIĆ, ŽUPAN odgovara kako bi se usudio reći da su zaista jedan od rijetkih 
primjera, kada govore o županijama u Republici Hrvatskoj, koja djeluje policentrično. 
Navodi kako velika većina županija ima sve svoje upravne odjele odnosno upravna tijela 
na jednom mjestu. Ističe kako je Istarska županija krenula putem policentričnog razvoja 
na način da su njezini odjeli pozicionirani na području čitave Istarske županije, a ne samo 
na jednom mjestu. Navodi kako će razmotriti vijećnikovu inicijativu. Želi istaknuti da u 
upravnim tijelima pripremaju Odluku o izmjenama i dopunama prostornog plana Istarske 
županije i javni poziv svim jedinicama lokalne samouprave, koje to do sada još nisu 
učinile, da stručnim službama dostave svoje potrebe kako bi ih one potom mogle 
razmotriti i uvrstiti u Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije. Napominje 
kako im je to jedan od najvećih alata kada govore o vlastitim ovlastima i ingerenciji kao 
jedinice regionalne samouprave.  
Što se tiče drugog vijećnikovog pitanja vezanog uz direktora Turističke zajednice ističe 
kako on nije u nikakvom formalnom sukobu interesa iz razloga što je prenio poslovanje 
navedenog objekta na treće osobe. Pojašnjava kako je to nešto što bi i on kao 



gradonačelnik ili neki drugi dužnosnik mogao napraviti ukoliko bi prije imenovanja bio 
vlasnikom tvrtke. Da bi netko bio imenovan dužnosnikom, prema Zakonu o sprečavanju 
sukoba interesa, primoran je prenijeti takvo poslovanje na odvjetnički ured ili neke treće 
osobe. Smatra kako se je gospodin Ivošević vrlo jasno očitovao o tom slučaju, ali poziva 
vijećnika da, ukoliko ima neka nova saznanja o tome, kaže Županu pa će on ponovno 
porazgovarati s gospodinom Ivoševićem. Želi istaknuti i kako smatra da gospodin 
Ivošević dobro radi svoj posao, a u prilog tome govore i brojke ovogodišnje turističke 
sezone. Kao primjer navodi 20 milijuna noćenja, oko 3 milijuna dolazaka, brojeve na 
razini 75-80%  iz rekordne 2019. godine. Od broja ostvarenih dolazaka i noćenja još 
bitnijim smatra podatak da su ostvareni financijski prohodi još bolji od onih 2019. godine. 
Ponavlja da poziva vijećnika da, ako smatra da postoji formalnih nedostataka za 
obavljanje dužnosti direktora Turističke zajednice, da to kaže pa će on ponovno obaviti 
razgovor s direktorom.  
 
VILI BASSANESE, SDP, navodi kako je u prvom pitanju bila riječ o inicijativi. Smatra 
kako, ako žele funkcionalan sustav, trebaju biti svjesni stanja u kojem se nalaze i zbog 
kojeg sustav ne funkcionira. Što se tiče drugog pitanja napominje da to što predsjednik 
Turističke zajednice za punjenje bazena koristi javne hidrante, ne odlaže vlastito smeće 
itd. spada u njegovu osobnu odgovornost. Međutim navodi da se iznajmljivanjem kuće 
on ne smije baviti na način kao što je to javno iznio na televiziji. Naglašava da je 
gospodinu Ivoševiću zahvalan ako je zaslužan za dobre turističke rezultate, ali kako 
smatra da postoji razlog i način da se s njim porazgovara.  
 
BORIS MILETIĆ, ŽUPAN, navodi da misli da je bio jasan kad je rekao da će razmotriti 
vijećnikovu inicijativu. Ipak je osjetio potrebu da naglasi kako je Istarska županija možda 
jedina županija koja je već u samom ustroju policentrična te i vlastitim ustrojem vodi 
računa o ravnomjernom razvoju čitavog teritorija Istre.  
Vezano uz drugo pitanje pojašnjava kako nije rekao da je direktor Turističke zajednice 
zaslužan za dobre turističke rezultate nego da su oni jako dobri i da on odlično radi svoj 
posao.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE zahvaljuje svim vijećnicama i vijećnicima koji su postavili 
pitanja, te navodi kako je sada 12 sati i vrijeme za vijećnička pitanja je završilo. Najavljuje 
kako je sljedeći na redu Robert Velenik koji će svoje pitanje uputiti na sljedećoj sjednici 
Skupštine zajedno sa vijećnicima Tatjanom Tomaić, Terezom Banić i Koviljkom Aškić. 
 
 

Ad-4 
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2020. 

godinu 
 
BARBARA ŠKREBLIN BOROVČAK, službenica koja obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije putem Power point prezentacije obrazlaže 
predmetnu točku. Pojašnjava kako je Godišnji izvještaj o izvršenju proračun obveza koja 
se temelji na Zakonu o proračunu i posebnom pravilniku, a obvezuje izvršno tijelo da dva 
puta godišnje podnese izvještaj predstavničkom tijelu. U izvještaju se iskazuju financijski 
pokazatelji po proračunskim klasifikacijama, te on sadrži detaljna obrazloženja o 
ostvarenim ciljevima po programima koji su planirani u proračunu. Proračun obuhvaća 
sve prihode, primitke, rashode i izdatke kako Istarske županije tako i proračunskih 
korisnika, stoga se u cijelom izvještaju zasebno iskazuju podaci za jedne i druge. 
Naglašava kako se od 2020. godine plaće zaposlenicima škola iskazuju u proračunu 
Istarske županije iako se isplaćuju iz Državnog proračuna, stoga treba uzeti u obzir ovu 
činjenicu pri uspoređivanju podataka iz prethodnih godina. 
Napominje da Istarska županija ima sveukupno 74 proračunskih korisnika, od čega je 25 
osnovnih škola, 21 srednju, jedan učenički dom, Istarsko veleučilište, 5 zdravstvenih 



ustanova, 4 doma za starije osobe, 3 muzeja i jednu agenciju, JU Natura Histrica, Zavod 
za prostorno planiranje, JU Regionalni koordinator za europske projekte i fondove, te 10 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 
Što se tiče Proračuna za 2020. godinu navodi da je on usvojen u prosincu 2019. godine 
u visini od milijardu i 680 milijuna kn. U svibnju 2020. godine uslijed gospodarskih i 
fiskalnih posljedica utjecaja korona virusa COVID-19 usvojene su prve izmjene i dopune 
proračuna. Smanjena je plan prihoda od poreza na dohodak za 30%. Posljedično su 
smanjene sve kategorije rashoda: materijalni i režijski troškovi, subvencije, donacije, 
pomoći, nezapočete investicije, nabavke opreme i namještaja, plaće i naknade 
zaposlenima. Napominje da su Druge izmjene i dopune proračuna usvojene u studenom 
2020. godine, a obuhvaćale su usklađenje prihoda i rashoda.  
Objašnjava kako je 2020. godini proračun raspolagao sredstvima u visini od milijardu i 
488 milijuna .kn što je u skladu s planiranim i za 27% više od prethodne godine. Utrošeno 
je milijardu i 399 milijuna kn što je 93% od plana i za 25% više nego lani. Na kraju 
obračunskog razdoblja bilo je 89,7 milijuna kn neutrošenih sredstava, od čega je Istarska 
županija imala 55,5 milijuna kn a proračunski korisnici 34,2 milijuna kuna.  
Naglašava kako je veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat prikazivanja 
plaća zaposlenika škola, te provođenja europskih projekata, odnosno većeg povlačenja 
sredstava u odnosu na prethodnu godinu.  
Navodi kako je u strukturi ostvarenih prihoda vidimo da su porezni prihodi ostvareni u 
visini od 137 milijuna kn, što čini 11% ukupno naplaćenih prihoda. Najveći udio u strukturi 
čine razne pomoći od čega su najveće pomoći od HZZO za redovno financiranje 
zdravstvenih ustanova, zatim pomoći od ministarstava i gradova i općina za 
sufinanciranje raznih programa koje provodi Istarska županija ali i proračunski korisnici. 
Ovdje su uključeni i pomoći za provođenje europskih projekata. Upravne pristojbe i 
prihodi po posebnim propisima iznose 5% ukupnih prihoda, dok prihodi od prodaje i 
pružanja usluga iznose 7% ukupnih prihoda.  
Objašnjava da je porez na dohodak zajednički porez koji se dijeli između države, 
županije, gradova i općina. Obračun i naplatu vodi Porezna uprava. Županiji pripada udio 
u raspodjeli od 17 % za vlastite nenamjenske programe i 6% za financiranje 
decentraliziranih korisnika, dok gradovima i općinama pripada 60%, te se sa 17% puni 
fond za fiskalno izravnanje. Istarska županije nije korisnica fonda fiskalnog izravnanja.   
Navodi da je u 2020. godini naplaćeno 119 milijuna kn, što je za 19% manje od prethodne 
godine. Od toga nenamjenski dio iznosi 97 milijuna kn.  
 
U vlastite poreze se ubrajaju porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna 
vozila, porez na plovila i porez na automate na zabavne igre. Porez na cmv se naplaćuje 
u stanicama za tehnički pregled prilikom registracije vozila, te je naplaćen u visini od 16 
milijuna kn.  
Ukazuje na grafikon na kojem je prikazana dinamika naplate poreza na dohodak po 
mjesecima. Napominje da je evidentno da na naplatu utječe turistička sezona, obzirom 
da se ljetni mjeseci više naplaćuju, te povrati građanima po godišnjim prijavama koji utiču 
na smanjenje prihoda. Porezna uprava i Ministarstvo financija svake godine donose 
odluku kada će se izvršiti povrat građanima. U 2018. i 2019. godini povrat se izvršio u 
kolovozu, dok se je 2020 .godine povrat izvršio u lipnju i djelomično srpnju.  
Pokazuje kako je na grafikonu vidljiv utjecaj epidemije na naplatu poreza na dohodak. 
Prva dva mjeseca se porez naplaćivao više od prethodnih godina, da bi početkom 
epidemije u ožujku počeo opadati, te je zajedno s povratima građanima došao do nulte 
točke u lipnju. Utjecaj slabije turističke sezone je vidljiv u naplati u kolovozu i rujnu, dok 
su posljednja tri mjeseca ostvarena za manji iznos od prethodnih godina i oni su 
pokazatelj stalnih plaća i zaposlenosti u Istri.  
Ističe da se u strukturi rashoda, na Istarsku županiju odnosi 17,2% dok se na 
proračunske korisnike odnosi 82,8% od ukupno utrošenih sredstava.   
Prema vrsti rashoda na rashode poslovanja otpada 78% ukupnih troškova, 19% na 
ulaganja u kapitalnu imovinu, 2% na otplatu kredita. 



Navodi da pregled izvršenja rashoda prema organizacijskoj klasifikaciji pokazuje da se 
najviše sredstava utrošilo unutar upravnog odjela za zdravstvo obzirom da su troškovi 
zdravstvenih ustanova najveći. Zatim slijedi upravni odjel za obrazovanje jer obuhvaća 
troškove škola. Značajna sredstva se iskazuju i unutar Upravnog odjela za poljoprivredu 
uslijed provođenja europskog projekta izgradnje sustava navodnjavanja Červar Porat 
Bašarinka.  
Napominje kako pregledom po korisnicima vidimo da se najviše sredstva koristi u 
zdravstvenim ustanovama, zatim podjednako u osnovnim školama i srednjim školama, 
zatim u domovima za starije osobe.  
Prema izvoru financiranja proračunski korisnici se najviše financiraju iz HZZO za 
zdravstvene ustanove u visini od 484 milijuna kn, od ministarstava, gradova i općina u 
visini od 148 milijuna kn, zatim od zaduživanja u visini od 148 milijuna kn, vlastitih prihoda 
u iznosu od 118 milijuna kn. i ostalih prihoda.  
Objašnjava kako dio troškova koji se ne stigne pokriti iz decentralizacije financira Istarska 
županija iz svojih nenamjenskih sredstava. Osim za redovno poslovanje, Istarska 
županija proračunskim korisnicima financira razne programe. Iz sredstava Istarske 
županije korisnicima je isplaćeno 26 milijuna kn. Od toga najviše zdravstvenim 
ustanovama, Istarskom veleučilištu i ustanovama u kulturi.  
Od naj značajnih investicija koje se provode u proračunu izdvaja sustav navodnjavanja 
Červar Porat Bašarinka, izgradnja nove bolnice Pula i  izgradnju Medicinske škole u Puli.  
Navodi da je pregledom po funkcijskoj klasifikaciji vidljivo je da se najviše sredstava 
iskazuje u zdravstvu, zatim u školstvu. Vidljiva je razlika iskazanog u 2019. i 2020. a kao 
posljedica prikazivanja plaća zaposlenih.  
Ističe kako je usprkos Coroni Proračun bio solventan te su obveze uredno izvršavane.  
 
TAMARA BRUSSICH, VICEPRSIDENTE DELLA ASSEMBLEA zahvaljuje na 
izlaganju. Dice che apre la discussione sull punto 4 si consiglieri hanno qualcosa da dire.  
 
MARIJA KADOIĆ BALAŠKO, u ime Kluba IDS –  ISU  – Zeleni, navodi kako iz 
izvještaja mogu uočiti da je Proračun održiv te razvojan. Navodi kako možemo uočiti da 
je on u iznosu od 1 489 000 000 kuna što je 98,7 % planiranog. Ističe da se je radi 
smanjenja prihoda uslijed Covida, a pogotovo prihoda od poreza na dohodak te prihoda 
od koncesija, naknada, od županijskih pristojbi već u svibnju 2020 godine pristupilo izradi 
Izmjena i dopuna proračuna kako bi se on uskladio s očekivanim prihodima. Unatoč 
kriznoj godini Istarska županija je 2020 godine provela investicije u iznosu od 229 
milijuna kuna što u odnosu na ukupan proračun iznosi 16,5 %, a s obzirom na strukturu 
rashoda Proračuna mišljenja je kako je taj postotak investicija izrazito velik. Navodi kako 
se je investiralo u različite sfere zdravstvo, domove za starije, obrazovanje te sustav 
navodnjavanja. Smatra da se radi o odgovornom načinu planiranja i izvršavanja 
Proračuna Istarske županije te da tako treba nastaviti i dalje.  
 
IVICA BUTORAC,  u ime Kluba HDZ-a, pozdravlja prisutne. Zanima ga pojašnjenje 
minusa vezanog uz Kaštijun u iznosu od 8,3 milijuna kuna. Postavlja pitanje što se je tu 
dogodilo, iz kojih razloga te iz kojih pozicija će se dug zatvarati. Navodi kako su skloni 
podržati Proračun ali bi, s obzirom na cjelokupnu situaciju oko Kaštijuna, volio detaljnije 
obrazloženje navedenog minusa.  
 
TAMARA BRUSSICH, zamjenica predsjednice, navodi kako zatvara raspravu u ime 
klubova te otvara pojedinačnu raspravu.  
 
MARKO FERNAC, SDP, traži kratko pojašnjenje vezano uz područje obrazovanja, 
točnije pomoćnike u nastavi. Navodi kako vidi predviđenih oko 250 000 kuna pa ga 
zanima iz kojih razloga je to tako i što je bilo s time.  
 



TAMARA BRUSSICH, VICEPRSIDENTE DELLA ASSEMBLEA zaključuje raspravu te 
poziva Službenicu koja obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za proračun i 
financije da odgovori.  
 
BARBARA ŠKREBLIN BOROVČAK, službenica koja obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije odgovara kako je jedna od stavki u Odluci o 
raspodjeli rezultata za 2020. godinu manjak na izvoru financiranja za Kaštijun u iznosu 
od oko 8 milijuna kuna. Objašnjava kako se radi o manjku nastalom uslijed financiranja 
otplate kredita. Da bi se financirala izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun 
s Ministarstvom financija je 2012. godine sklopljen ugovor koji je korišten zaključno s 4. 
mjesecom 2020. godine. Navodi kako je početak otplate kredita krenuo već od 2017. 
godine. Pojašnjava kako je plaćanje kredita zamišljeno na način da kredit otplaćuju 
jedinice lokalne samouprave i Kaštijun d.o.o. Napominje da su zbog otplaćivanja tog 
kredita sklopljeni ugovori s jedinicama lokalne samouprave ali se svi ugovori nisu sklopili 
istovremeno. Većina Gradova i Općina sklopila je ugovore 2016. godine. Objašnjava da 
se je kredit počeo uredno plaćati jer je Istarska županija obveznica plaćanja tog kredita 
te je tu sve teklo regularno i u skladu sa dospijećem obaveza. Nisu se sklopili ugovori s 
gradovima Umagom, Višnjinom i Medulinom te samim Kaštijunom. Napominje da se, 
kako bi pratili izvršenje troška po kreditu taj manjak prikazuje u Proračunu od 2017 
godine do danas. Sanacija minusa očekuje se na način da će se sklopiti ugovor te da će 
Kaštijun početi plaćati kredit kao i ostali gradovi i općine. Navodi da je, kako bi osigurali 
minus u Proračunu, u popisu svih viškova koji se prenose u sljedeću godinu tu još jedna 
stavaka od 8 milijuna kuna. Na taj način su osigurali da manjak, koji trenutno postoji i 
koji će biti saniran u narednim godinama ne dovede u opasnost likvidnost cijelog 
proračuna. Ističe da su što se tiče likvidnosti Proračuna izbalansirani te ona nije 
dovedena u pitanje.  
 
PATRICIA PERCAN, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku 
kulturu odgovara kako pomoćnike u nastavi financiraju kroz dva izvora. Prvi je projekt 
Mozaik 3, a drugi su njihova vlastita sredstva. Postavlja pitanje na koju je konkretno 
poziciju vijećnik mislio jer ga nije dobro shvatila te predlaže da mu pismeno dostavi 
odgovor.  
 
MARKO FERNAC, SDP, pojašnjava kako je mislio na predviđenih oko 250 000 kuna, te 
prihvaća da mu se odgovor dostavi pismeno.  
 
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasanja jednoglasno usvaja 

  
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2020. godinu 

 
 

Ad - 5 
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu 

 
.BARBARA ŠKREBLIN BOROVČAK, službenica koja obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako je 
Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu definirano da se 
utvrđeni rezultat s krajem godine prenosi u slijedeću godinu putem Odluke o raspodjeli 
rezultata. Također je propisano da se neutrošena namjenska sredstva prenose u 
slijedeću godinu po izvorima financiranja i namjenama koje su utvrđene.  

 Slijedom svega navedenog, objašnjava kako se ovom Odlukom utvrđuje ukupan višak 
sa 31.12.2020. godine u knjigama Istarske županije u iznosu od 55.549.329,82 kn. Od 



tog iznosa moraju se posebno voditi namjenski manjkovi koji iznose 16.306.488,03 kn, 
zatim namjenski viškovi u iznosu od 71.855.817,85 kn. Napominje da će se u slijedećim 
izmjenama i dopunama proračuna uvrstiti pojedinačno viškovi i manjkovi po utvrđenim 
namjenama. 
 
Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasanja jednoglasno 
usvaja 

 
ODLUKU 

 o raspodjeli rezultata za 2020. godinu 
 
 

Ad-6 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za Istarsku županiju za 

2021. godinu  
 
BARBARA ŠKREBLIN BOROVČAK, službenica koja obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije obrazlaže predmetnu točku. 
 
Navodi kako Polugodišnji izvještaj ima isti sadržaj i strukturu kao i Godišnji izvještaj.  
Objašnjava kako je u prvom polugodištu ove godine proračun raspolagao sredstvima u 
visini od 804 milijuna kn što je 50 % od plana i za 19% više nego lani. Prihodi su naplaćeni 
u visini od 621 milijuna kn., primici od financijske imovine i  zaduživanja u visini od 94 
milijuna kn. Prenesen je višak iz prethodne godine u visini od 89 milijuna kn, od čega se 
na Istarsku županiju odnosi 55,5 milijuna kn, a na proračunske korisnike 34 milijuna kn.  
Utrošeno je 700 milijuna kn što je 43% od plana i za 15,6% više nego lani.  
Na kraju obračunskog razdoblja bilo je 104,5 milijuna kn neutrošenih sredstava, od čega 
je Istarska županija imala 58 milijuna kn a proračunski korisnici 46,5 milijuna kn.  
Napominje da u strukturi ostvarenih prihoda vidimo da se naplaćuju kao i kod godišnjeg 
obračuna. Porezni prihodi ostvareni u visini od 80 milijuna kn, iako to čini tek 13% ukupno 
naplaćenih prihoda.  
Objašnjava kako je porez na dohodak je zajednički porez koji se dijeli između županije, 
gradova i općina, a obračun i naplatu vodi Porezna uprava. Županiji pripada udio u 
raspodjeli od 20 % za vlastite nenamjenske programe i 6% za financiranje 
decentraliziranih korisnika, dok gradovima i općinama pripada 74%. Ističe kako je u  
prvom polugodištu naplaćeno 71 milijuna kn.  
Od 01.01.2021. smanjile su se stope za obračun poreza na dohodak sa 36% na 30% i 
sa 24% na 20%. U 2021. godini primijeniti će se tzv. povrat poreza za mlade, odnosno 
kroz povrate građanima po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2020. godinu 
tijekom 2021. godine će se poreznim obveznicima do 25 godina starosti u potpunosti 
vratiti uplaćeni porez tijekom 2020. godine, dok će se obveznicima od 25 do 30 godina 
starosti vratiti 50% uplaćenog poreza. Porezna uprava je izvršila povrat građanima po 
godišnjem obračunu poreza na dohodak, ali na teret državnog proračuna, te su sve 
jedinice lokalne i područne samouprave počele vraćati u državni proračun sukcesivno 
od 01.08.2021. Iz svega navedenog smanjenje uslijed povrata poreza građanima će 
Istarska županija evidentirati u drugoj polovici godine. 
Pojašnjava kako se u vlastite poreze ubrajaju porez na nasljedstva i darove, porez na 
cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate na zabavne igre. Porez 
na cmv se naplaćuje u stanicama za tehnički pregled prilikom registracije vozila, te je 
naplaćen u visini od 8 milijuna kn.  
Navodi da u strukturi rashoda,  upravni odjeli Istarske županije provode 16% programa i 
aktivnosti, dok na proračunske korisnike otpada 84% utrošenih sredstava.   
Objašnjava kako pregled izvršenja rashoda prema organizacijskoj klasifikaciji ukazuje 
da se najviše sredstava utrošilo unutar upravnog odjela za poljoprivredu uslijed 
provođenja europskog projekta izgradnje sustava navodnjavanja Červar Porat 



Bašarinka. Značajna sredstva se iskazuju i unutar Upravnog odjela za obrazovanje 
uslijed provođenja izgradnje srednje Medicinske škole koja se financira iz kredita.  
Prikazuje kako izgleda izvršenje po upravnim odjelima prema njihovim udjelima u 
ukupnim troškovima.  
Ukazuje na to da pregledom po korisnicima vidimo da se najviše sredstva koristi u 
zdravstvenim ustanovama, zatim podjednako u osnovnim školama i srednjim školama, 
zatim u domovima za starije osobe.  
Prikazuje kako izgleda izvršenje po proračunskim korisnicima prema njihovim udjelima 
u ukupnim troškovima.  
Navodi kako je Plan razvojnih programa je dio izvještaja koji prikazuje koliki je iznos iz 
proračuna razvojnog karaktera. Napominje da je od ukupno izvršenih rashoda u visini od 
700 milijuna kn 16,6%  razvojno, odnosno za razvojne projekte je utrošeno 116 milijuna 
kn.  
Ističe kako je najznačajniji projekt ulaganje u Opću bolnicu Pula u iznosu od 67 milijuna 
kn, srednju Medicinsku školu u iznosu od 17,7 milijuna kn, ulaganje u sustav 
navodnjavanja Červar Porat Bašarinka 19,6 milijuna kn, adaptacija bolnice Rovinj 3,6 
milijuna kn, obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom kod Istarskih domova 
zdravlja s 1 milijun kn.  
Navi da je Proračun bio solventan te su uredno izvršavane obveze. 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima te nakon što se nitko ne 
javi otvara pojedinačnu raspravu.  
 
MARKO FERNAC, SDP, traži kratko pojašnjenje vezano uz program Komunikacije, 
protokol – aktivnost: tisak, Kabineta Župana. Zanima ga zašto je ove godine za tisak 
planirano oko 400 000 kuna, a ostvarenje je 250 964, dok je prethodne godine na istoj 
poziciji bilo planirano samo 40 000 kuna.  
 
IVAN GLUŠAC, pročelnik Kabineta župana traži od vijećnika da pojasni pitanje.  
 
MARKO FERNAC, SDP, objašnjava kako je na poziciji vezanoj uz program 
Komunikacije, protokol, odnosno aktivnost tiska ove godine predviđeno oko 400 000 
kuna i izvršeno oko 250 000. Prethodne godine na istoj poziciji bilo je predviđeno 40 000 
pa ga zanima radi čega tolika razlika.  
 
IVAN GLUŠAC, odgovara kako razlika postoji zbog različite klasifikacije troškova. 
Navodi kako će pismeno odgovoriti kako bi bilo jasno da se radi o istoj sumi novaca koja 
je ove godine različito klasificirana. Iznosi su jednaki samo se nalaze na drugim 
pozicijama. Ponavlja kako će vijećniku dostaviti pismeni odgovor.  
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju proračuna za Istarsku županiju za 2021. godinu 

 
 

Ad-7 
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske 

županije. 
 
BARBARA ŠKREBLIN BOROVČAK, Službenica koja obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije putem Power point prezentacije obrazlaže 
predmetnu točku. Navodi da je Skupština Istarske županije je u listopadu 2018. godine 
donijela Odluku o zaduživanju sa Privrednom bankom Zagreba u visini od 65 milijuna kn 



s fiksnom kamatnom stopom od 1,75%. Zbog pada kamatnih stopa na financijskom 
tržištu Istarska županija je zatražila smanjenje kamatne stope, te je od banke dobila 
ponudu od 1,24%, što rezultira uštedom od 2,5 milijuna kn u cijelom razdoblju otplate 
kredita. 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima.  
 
VILI BASSANESE, u ime kluba SDP-a, navodi kako ima jednu nejasnoću. Napominje 
kako je sada saznao da na kredit od 15 godina banka točno računa kamatu. Moli da 
drugi puta u materijalima dobiju ako ne već kamatnu stopu onda barem kreditnu razliku.  
Predlaže da se predmetni zaključak odgodi i donese na idućoj sjednici Skupštine Istarske 
županije iz razloga što se na financijskom tržištu danas mogu dobiti puno povoljnije 
kamate. Navodi kako znamo da je pozitivna kamata 0,01%, a negativna 0,02% pa na 
dalje. Napominje da je 1,75% zaista visoka kamata u trenutnom financijskom razdoblju, 
a utjecaj smanjenja na 1,24% nosi uštedu od 2,5 milijuna kuna. Ističe da je to tako ako 
se to izračuna na 0,6% što je kod svih banaka danas uobičajena stopa, iako može i 0,2.  
Smatra kako je sve stvar pregovora i načina pregovaranja te da je moguće uštedjeti 
dodatnih 2,7 milijuna kuna. Navodi da bi tada ukupna ušteda bila oko 5 milijuna kuna sa 
čime bi mogli riješiti prijevoz srednjoškolske djece za razdoblje od 4 godine. Ističe kako 
to nisu floskule već realnost te navodi da su oni u Gradu Umagu sve kredite sveli na 
kamate od 0,01% do 0,06%. Mišljenja je kako to može i Županija. Napominje da, kada 
pogledaju 19. točku dnevnog reda u kojoj će biti riječi o zaduživanju Lučke uprave u 
jednoj banci koju nije želio spominjati, Lučka uprava zadužiti kreditom po kamatnoj stopi 
od 0,87%. Smatra da ni tada ni sada nisu uspješni te da mogu biti još bolji. Navodi kako 
je to tržišna realnost a ne neka neizvediva misija te da navedeno mogu provjeriti ako mu 
ne vjeruju. Ističe kako ušteda od 5 milijuna kuna nije beznačajna. Iz tog razloga predlaže 
da se ova točka povuče s dnevnog reda.  
 
ŽUPAN, navodi kako predlaže da usvoje ovu točku jer će na taj način uštedjeti 2,5 
milijuna kn. Ističe kako to ne znači da neće nastaviti pregovarati i dodatno smanjiti 
kamatne stope. Predlaže da za sada uštede 2,5 milijuna kuna pa će, ako bude moguće 
dodatno uštedjeti, ponovno to učiniti.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE daje točku na glasanje.   
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasovanja sa 25 glasova ZA, 
1 SUZDRŽANIM i 8 glasova PROTIV donosi 
 

ODLUKU 
o II. Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske županije. 

 
 

Ad-8 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 

2020. godinu 
 

ROBI ZGRABLIĆ,  ravnatelj Županijske uprave za ceste obrazlaže predmetnu točku.  
 
Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2020. godinu 



 
 

Ad-9 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 
razdoblje od 01.01. do 30.06. 2021. godine.  

 
ROBI ZGRABLIĆ,  ravnatelj Županijske uprave za ceste obrazlaže predmetnu točku.  
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 
01.01. do 30.06. 2021. godine 

 
 

Ad-10 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog I. Izmjena i dopuna 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu 
 
ROBI ZGRABLIĆ,  ravnatelj Županijske uprave za ceste obrazlaže predmetnu točku.  
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

ZAKLJUČAK 
 o davanju suglasnosti na prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2021. godinu 
 
 

Ad-11 
Prijedlog Odluke o stjecanju prava vlasništva i suvlasništva na nekretninama 

koje koriste domovi za starije osobe čiji je osnivač Istarska županija u Puli-Pola, 
Raši i Novigradu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, bez naknade 

 
SONJA GROZIĆ-ŽIVOLIĆ, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
obrazlaže predmetnu točku. Navodi kako su vijećnici već imali prilike čuti dio sadržaja 
ove odluke te kako se tu radi o činjenici da je Istarske županija još 2002 primila osnivačka 
prava nad 4 doma za starije osobe na području same županije. Pojašnjava kako se radi 
u domovima u Puli, Raši, Novigradu i Rovinju ali tom prilikom nije prenijeto vlasništvo 
nad objektima u kojima ti domovi djeluju. Iznimka je bio jedino dom Domenico Pergolis 
u Rovinju za kojeg je pitanje vlasništva odmah riješeno. Navodi kako su preostale 3 
ustanove u cijelosti ili djelomično svoju djelatnost obavljale u objektima koji su bili u 
vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ističe kako su oni i tada, od 2002. 
godine, ulagali u te objekte koliko je bilo potrebno da se zadrže minimalni standardi i 
uvjeti rada te onoliko koliko je bilo potrebno radi razvoja same djelatnosti, međutim 
ozbiljniju investiciju su mogli i smjeli napraviti samo u objektu Domenico Pergolis. Navodi 
kako su cijelo to vrijeme  tražili od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i 
nadležnog ministarstva da se navedeni odnosi reguliraju. Ističe kako je to sada konačno 
riješeno odlukom Vlade Republike Hrvatske. Nakon sastanka Župana s ravnateljem 
HZMO-a Istarska županija je zaprimila Ugovor o prijenosu prava vlasništva i suvlasništva 
nad nekretninama u Puli na dvije adrese, u Raši te Novigradu. Napominje kako je prema 
procjeni vještaka iz HZMO-a ukupna vrijednost predmetnih nekretnina preko 43 milijuna 



kuna. Pojašnjava kako se potpisom ovog ugovora Istarska županija obvezuje da u roku 
od 20 godina neće otuđiti ni opteretiti te nekretnine niti promijeniti njihovu djelatnost. 
Također se obvezuje da će snositi sve troškove prijenosa vlasništva. Radi se o 
troškovima javnog bilježnika, uknjižbe i ostalo. Navodi da se kada se riješe 
administrativne pretpostavke otvara mogućnost daljnjeg ulaganja u te nekretnine.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima.  
 
TATJANA TOMAIĆ, u ime kluba HDZ-a, pozdravlja sve prisutne te navodi kako se nada 
da će im radne sjednice proći u dobroj atmosferi kao što je to bio slučaj u prethodnom 
sazivu Skupštine. Pozdravlja kolege iz Odbora za društvene djelatnosti koji su doprinijeli 
rješavanju ovog problema prijenosa vlasništva nad nekretninama staračkih domova bez 
naknade. Želi istaknuti kako Vlada Republike Hrvatske na čelu s Premijerom 
Plenkovićem čini sve da riješi ta pitanja i osigura stanovnicima Istarske županije višu 
kvalitetu života. Navodi kako su i oni izabrani kako bi to osigurali stanovnicima Istarske 
županije. Podsjeća kako se kvaliteta života diže rješavanjem problema vezanih uz Opću 
bolnicu Pula koja je sada u završnim radovima i pred otvaranjem, Arheološkim muzejom, 
izgradnjom drugog traka Istarskog ipsilona, Studentskim domom u Puli koji je u izgradnji. 
Naglašava kako se u sinergiji i s interesom građana na prvom mjestu puno toga može 
napraviti. Nada se da će i u ovom sastavu Skupštine to raditi i dalje te se baviti 
prvenstveno stvarima na lokalnoj razini, a one koji su na nacionalnoj razini ostaviti toj 
razini.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE , otvara pojedinačnu raspravu te zatvara raspravu i daje 
točku na glasanje. 
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

ODLUKU 
o stjecanju prava vlasništva i suvlasništva na nekretninama koje koriste domovi 
za starije osobe čiji je osnivač Istarska županija u Puli-Pola, Raši i Novigradu od 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, bez naknade 
 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE navodi kako do iscrpljivanja dnevnog reda imaju još 11 
točaka pa, ukoliko su svi suglasni, predlaže da se u daljnjim točkama dnevnog reda 
preskoče uvodna izlaganja.  
 
Vijećnici se slažu.  
 

 
Ad-12 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti 
Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2020. godinu 

 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima.  
 
ROBERT VELENIK, u ime Kluba IDS –  ISU  – Zeleni, navodi kako vidi da je u planu 
Elaborat o količinama i tokovima otpada na području Istarske županije. Pojašnjava kako 
bi navedenim elaboratom trebali dobiti analizu opcija i lokacija podobnih za građevine za 
gospodarenje otpadom. Zanima ga kada će taj elaborat biti gotov?  
Napominje kako je druga stvar koju bi svakako želio istaknuti, s obzirom na nedavno 
održane prosvjede u Puli, je da IDS osuđuje ispade simpatizera liste Filipa Zoričića te 
neprimjeren, nizak i neadekvatan govor vijećnika SDP-a Ferića. Navodi kako su 



zaprepašteni razinom javne rasprave u Istri te kako ima osjećaj da se vraćaju u 90-te 
kada su neki dizali spomenike.  
 
RENATO KALAC, MOŽEMO!, upozorava na povredu Poslovnika.   
 
ROBERT VELENIK, u ime Kluba IDS –  ISU  – Zeleni, moli da ga ostave da završi.  
 
DANIJEL FERIĆ, SDP, ističe kako se radi o povredi Poslovnika. 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, upozorava vijećnika da se drži točke dnevnog reda.  
 
RENATO KALAC, MOŽEMO!, navodi kako je u istupu vijećnika grubo prekršena 
odredba članka 120. Poslovnika te smatra kako ga je Predsjednica trebala upozoriti ili 
isključiti iz daljnje rasprave.  
Citira članak 120. koji navodi:  
„Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom 
redu. 
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik ili predsjedatelj će ga 
pozvati da se drži dnevnog reda. Ako se govornik ni nakon drugog poziva predsjedatelja 
ne drži dnevnog reda, predsjedatelj će mu oduzeti riječ.“ Navodi kako je tema točke 
dnevnog reda bila sasvim nešto drugo.  
 
KOVILJKA AŠKIĆ, u ime Kluba MOŽEMO! - Zelena alternativa - ORaH- NL, 
pozdravlja prisutne i navodi kako je pitanje koje želi postavit djelomično već postavljeno 
ali bi voljela malo potpuniji odgovor. Zanima ju Studija utjecaja na okoliš Županijskog 
centra za odlaganje otpada Kaštijun koja je predviđena Planom za zdravlje za 2021. 
godinu, i za čiju je izradu predviđeno 200 000 kuna, a nositelj izrade je Zavod za javno 
zdravstvo Istarske županije. Postavlja pitanje što je bio projektni zadatak, što se je mislilo  
ispitivati, u kojoj je fazi ta studija te koji su rezultati studije. Navodi kako su na stranicama 
Županijskog centra predstavljeni rezultati analize tla te izvješće o kvaliteti zraka odnosno 
o svim sastavnicama okoliša koje se izrađuje godišnje gdje je jasno navedeno da su u 
tlu pronađena velika prekoračenja teških metala. Zanima ju na koji način se provodi 
Studija utjecaja na okoliš, da li je njome uopće predviđeno testiranje kvalitete tla u okolici 
Kaštijuna. Navodi kako je to bitno pogotovo zato što znamo da se području oko Kaštijuna 
nalaze OPG-ovi koji potom prodaju svoje proizvode na tržnici u Puli.  
 
VILI BASSANESE, u ime Kluba SDP-a, konstatira da su, u vezi članka 120. i 122., svi 
oni pojedinci koji imaju pravo na govor ali se, kada su na sjednicama Skupštine, moraju 
držati odredbi Poslovnika. Ističe kako nema smisla da se dovikuju te apelira na 
Predsjednicu da u takvom slučaju ubuduće prekine govornika i prema svima postupa 
jednako.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE otvara pojedinačnu raspravu.  
 
ROBERT VELENIK, IDS, navodi kako očekuje odgovor na ranije postavljeno pitanje. 
Smatra kako se je njegova izjava odnosila na mentalno zdravlje stanovnika Istre te je 
zato bila dijelom teme.  
 
VILI BASSANESE, SDP, poziva na povredu Poslovnika. Navodi kako politika zdravog 
razuma mora biti dio ponašanja svakog pojedinca. Ističe kako svi oni imaju svoje stavove 
ali ne trebaju biti nervozni. Napominje kako je već 20 godina opozicijski vijećnik te bi i on 
već mogao biti nervozan. Upućuje na članak 121. Poslovnika koji govori kako unutar iste 
točke dnevnog reda odnosno o istoj temi govornik govori u pravilu samo jedanput. 
Navodi kako nitko ne bi trebao biti više ili manje vrijedan od ostalih vijećnika.  
 



PREDSJEDNICA SKUPŠTINE pojašnjava kako je vijećnik Velenik prvi puta govorio u 
ima Kluba, a drugi puta u pojedinačnoj raspravi. Apelira na vijećnice i vijećnike da malo 
smanje tenzije kako bi mogli ovu sjednicu Skupštine privesti kraju. Moli vijećnika 
Velenika da se u buduće drži teme dnevnog reda, a sve ostale da smanje tenzije. Poziva 
pročelnika da odgovori na postavljeno pitanje.  
 
DR.SC. MIRKO RADOLOVIĆ, službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika 
Upravnog odjela za održivi razvoj odgovara kako govore o dvije stvari. Prva je Elaborat 
o količinama i tokovima otpada s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja sustava gospodarenja 
otpadom na području Istarske županije a drugi je Program praćenja utjecaja na zdravlje 
mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun. Pojašnjava kako je prvi 
napravljen na osnovu projektnog zadatka iz dva razloga. Navodi kako je prvi razlog 
izmjena Zakona o otpadu kojom su kao regionalna razina dobili zadatak izgradnje plana  
gospodarenja otpadom. Drugi razlog je da Elaborat bude polazni dokument za lociranje 
otpada kada se budu radile Izmjena i dopune Prostornog plana. Napominje kako je taj 
Elaborat dostupan te ga je izradila tvrtka odabrana javnim natječajem.  
Vezano uz Program praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja 
otpadom Kaštijun poziva pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.  
 
SONJA GROZIĆ-ŽIVOLIĆ, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb  
ističe kako su Planu pristupili multisektorski te će pokušati odgovoriti na pitanje u dijelu 
koji se odnosi na Program praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone 
gospodarenja otpadom Kaštijun. Pojašnjava kako je Istarska županija zajedno sa 
Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u studenom prošle godine potpisala 
ugovor kojim se sufinancira Program praćenja utjecaja na zdravlje mještana u iznosu od 
200 000 kuna u 2020. godini te 200 000 kuna u 2021. godini. Navodi kako ovaj program 
ima svoj programski zadatak, temelj i okvir te je izrađen u suradnji s Nastavnim zavodom 
za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije i Medicinskim fakultetom Sveučilišta 
u Rijeci. Pojašnjava kako on prema sadržajima i prema zadacima obuhvaća praćenje 
kvalitete podzemnih voda, stanje otpadnih voda, kvalitetu tla, kvalitetu zraka i 
ofaktometrijska mjerenja na području u okolici Kaštijuna. Navodi kako se je sukladno 
ugovoru Zavod za javno zdravstvo Istarske županije obvezao dostaviti izvješće o 
rezultatima provedenih mjerenja do 31. 12. 2021. godine. Koliko joj je poznato pojedini 
dijelovi programa i aktivnosti su u tijeku, prema rasporedu se provode olfaktometrijska 
mjerenja u naseljima oko Kaštijuna, provedena su 2 turnusa ispitivanja mjerenjima PM10 
frakcije letećih čestica u vanjskom zraku i koncentracije pojedinih metala (olovo, kadmij, 
arsen i nikal) u njima, provedena je analiza vode, analiza tla i biološki monitoring su u 
fazi pripreme. Sumira da su mjerenja u tijeku te ističe kako je Zavod obavezan dobivene 
rezultate postaviti na svoju web stranicu, a Istarska županija po ugovoru može očekivati 
izvršenje do 31.12., ali u svakom trenutku može zatražiti posebno izvješće ukoliko to 
ocijene potrebnim.  
 
DANIJEL FERIĆ, SDP, moli da im se dostavi spomenuto izvješće s rezultatima svega 
što je do sada monitorirano.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, prihvaća vijećnikov zahtjev o dostavi izvješća. 
Zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasanje.  
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasovanja sa 31 glasom ZA, 
5 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV usvaja 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje 

i socijalno blagostanje Istarske županije za 2020. godinu 
 



 
Ad-13 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o mjerilima i načinu korištenja 
vlastitih prihoda ustanova u kulturi 

 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima pa pojedinačno. Zatvara 
raspravu te stavlja točku na glasanje.  
Skupština Istarske županije bez rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno usvaja 
 

ODLUKU 
o stavljanju izvan snage Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda 

ustanova u kulturi 
 
 

Ad-14 
Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje 

izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj 
županiji 

 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima. 
 
VILI BASSANESE, u ime Kluba SDP-a, moli informaciju vezanu za rad Povjerenstva. 
Zanima ga da li Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama 
na pomorskom dobru u Istarskoj županiji ima obvezu izvještavanja na godišnjoj razini ili 
do određenih izvješća moraju doći vlastitom inicijativom. Pojašnjava kako su u nizu 
slučajeva na svom području uočili nepravilnosti koje proizlaze iz ugovora o koncesiji o 
pomorskom dobru pa bi volio ako mu netko može odgovoriti na pitanje.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara pojedinačnu raspravu.  
 
DANIJEL FERIĆ, SDP, navodi kako bi na tragu kolege Bassanesea volio dobiti 
informaciju vezanu uz kaznenu prijavu koju je gospodin Kiršić uputio protiv bivšeg 
gradonačelnika grada Labina, a sada zamjenika župana, vezanu uz pristup pomorskom 
dobru u Rapcu.  
 
DR.SC. MIRKO RADOLOVIĆ, Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika 
Upravnog odjela za održivi razvoj odgovara kako povjerenstvo radi kroz Upravni odjel za 
održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo i infrastrukturu te se u tom Upravnom odjelu 
prikupljaju izvješća. Navodi kako se o njima ne izvještava posebno prema vani ali se 
izvještava u sklopu izvještavanja o radu Upravnog odjela za održivi razvoj.  
Vezano uz kaznenu prijavu gospodina Kiršića, odgovara kako je kaznena prijava 
zaprimljena  u Istarskoj županiji te proslijeđena nadležnim institucijama, a to su Državno 
odvjetništvo i MUP budući da Županija nije nadležna za postupanje po kaznenim 
prijavama. 
  
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, zatvara raspravu i daje točku na glasanje.  
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

ODLUKU 
o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i 

ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj županiji 
 
 



Ad-15 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području Istarske županije za 2021. - 2025. godinu 

 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima, a potom i pojedinačnu 
raspravu. Daje točku na glasanje.  
 
Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Istarske županije za 2021. - 2025. godinu 
 
 

Ad-16 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Vlasti Medančić dr. med. dent. za 

promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima, a potom i pojedinačnu 
raspravu. Daje točku na glasanje.  
 
Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Vlasti Medančić dr. med. dent. za promjenu prostora 

obavljanja javne zdravstvene službe 
 
 

Ad-17 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Istarske županije za razdoblje od 17. lipnja do 31. prosinca 
2021. godine 

 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima, a potom i pojedinačnu 
raspravu. Daje točku na glasanje.  
 
Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz 

Proračuna Istarske županije za razdoblje od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. 
godine 

 
 

Ad-18 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata 

za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima, a potom i pojedinačnu 
raspravu. Daje točku na glasanje.  
 



Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije 
 
 

Ad-19 
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Umag – 

Novigrad na potpisivanje Ugovora o dugoročnom zaduživanju s IKB Umag d.d. 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima, a potom i pojedinačnu 
raspravu. Daje točku na glasanje.  
 
Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Umag – Novigrad na potpisivanje 
Ugovora o dugoročnom zaduživanju s IKB Umag d.d. 

 
 

Ad-20 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće 

bolnice Pula 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima, a potom i pojedinačnu 
raspravu. Daje točku na glasanje.  
 
Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula 

 
 

Ad-21 
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja JU Natura Histrice – Pula 

 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, navodi kako poziva Predsjednicu Komisije Irenu 
Peruško da iznese i obrazloži  zaključak Komisije budući da za navedenu točku vijećnici 
nisu dobili materijale, a 3.  sjednica Komisije za izbor i imenovanja je održana 
neposredno prije same sjednice Skupštine. 
 
IRENA PERUŠKO, IDS,  predsjednica Komisije za izbor i imenovanja pozdravlja sve 
prisutne i iznosi zaključak Komisije. Navodi kako je Komisija za izbor i imenovanja u 
sastavu nje kao predsjednice te Koviljke Aškić, Zdenka Pliška, Alena Gržinića, i Maura 
Jurmana kao članice i članova, na svojoj 2. sjednici koja se je održala 06. rujna 
razmatrala Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice JU Natura Histrice – Pula 
temeljem dokumentacije s natječaja objavljenog 6. kolovoza 2021. godine. Navodi kako 
se je na navedeni Natječaj javila jedna kandidatkinja, a Upravno je vijeće utvrdivši da su 
ispunjeni formalni uvjeti, s njom obavilo razgovor 25. kolovoza o čemu je sačinjen 
zapisnik. Napominje da je 25. kolovoza Upravno vijeće nakon provedene rasprave 
jednoglasno donijelo zaključak da kandidatkinja Silvia Buttignoni zadovoljava kriterije te 



su na temelju članka 24. Statuta donijeli zaključak kojim istu predlažu za ravnateljicu 
Javne ustanove Natura Histrica u narednom razdoblju od 4 godine. Navodi kako je 
Komisija za izbor i imenovanja na 2. sjednici zatražila dopunu dokumentacije u vidu 
Programa rada i vizije za razvoj ustanove kandidatkinje te su na narednoj sjednici dali 
suglasnost za donošenje Rješenja o imenovanju Silvie Buttignoni za ravnateljicu JU 
Natura Histrice – Pula sa 3 glasa za, 1 glasom protiv i 1 suzdržanim glasom. 
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima.  
 
KOVILJKA AŠKIĆ, Klub vijećnika MOŽEMO! - Zelena alternativa - ORaH- NL, navodi 
kako je danas na sjednici Komisije glasala protiv imenovanja Silvie Buttignoni za 
ravnateljicu JU Natura Histrice. Ističe kako je to učinila jer smatra kako je za tu poziciju 
potreban manager koji može upravljati procesima Javne ustanove te da nije potrebno da 
se radi o osobi iz struke budući da unutar JU Natura Histrica postoji i pozicija stručnog 
savjetnika. Napominje kako su drugi razlog zašto tako misli nedostatna financijska 
sredstva za nadzor nad zaštićenim područjima. Navodi kako je u Izvješću o radu Silvie 
Buttignoni koja je obnašala tu dužnost u prethodne 4 godine za većinu zaštićenih 
područja navedeno da su ugrožena. Navodi da u tom istom izvješću piše kako su svi 
planovi upravljanja zaštićenim područjima u izradi bez ikakvih drugih napomena. 
Mišljenja je kako je odlično da se planovi rade, međutim kako uz svu dobru volju 
Ustanova nema svoju svrhu ako te planove nema tko provoditi. Navodi kako ne zna da 
li postoji mogućnost da Javna ustanova sudjeluje u izradi Prostorno-planske 
dokumentacije, budući da je Župan rekao da će doći do izmjena Prostornih planova, a s 
obzirom da je navedeno da su zaštićena područja ugrožena zbog preizgrađenosti. 
Smatra kako bi to prostorni planovi trebali uvažiti. Navodi kako nije protiv gradnje ali je 
za to da se za određena područja propišu puno strože mjere. Pogotovo ako se radi o 
zaštićenim područjima kojih imamo jako puno.  
Napominje da, kao što je vijećnik Kalac ranije spomenuo, nigdje nije naznačen problem 
otpada u speleološkim objektima. Radi svega navedenog mišljenja je kako gospođa do 
sada nije pokazala, iako u budućnosti možda hoće, dovoljnu razinu znanja, volje ni 
htjenja za promjenama u radu JU Natura Histrica. Ističe kako je tako posebice u vidu 
financija budući da opstoji niz turističkih tvrtki koje su mogle pomoći financirati i 
valorizirati zaštitu prirode, postoji Istarski vodozaštitni sustav koji je također trebao 
pomoći u zaštiti speleoloških objekata, odnosno podzemnih voda, a tu je Turistička 
zajednica Istarske županije. Smatra kako ima mogućnosti za iznalaženje sredstava za 
bolji i učinkovitiji rad JU Natura Histrica, a oni se, koliko vidi, uglavnom oslanjaju na 
sredstva iz Proračuna Istarske županije koja su nedostatna te na mali dio sredstava iz 
fondova Europske unije.  
 
IRENA PERUŠKO, IDS, odgovara kako je to na što je vijećnica Aškić ukazala bio i 
predmet rasprave na Komisiji. Ističe kako je, s obzirom na prisustvo predsjednika 
Upravnog vijeća dr. sc. Enzia Pinzana koji je izložio koji su problemi bili prisutni tijekom 
četverogodišnjeg rada Javne ustanove te u nadi da će se te stvari posložiti, primjerice 
zaposliti stručni voditelj koji u stvari i jest zadužen za provođenje konkretnih djelatnosti 
u radu ustanove kako bi jedna ravnateljica uopće mogla obavljati svoje poslove i brinuti 
se o pronalaženju vlastitih izvora financiranja, donesena odluka koja je donesena. 
Navodi kako podržava konstruktivnu raspravu te sve konstruktivne vijećničke inicijative 
koje bi mogle pomoći ravnateljima ustanova i pročelnicima Upravnih odjela kako bi što 
efikasnije bili na usluzi građanima.  
 
IVICA BUTORAC, HDZ, navodi kako je popratio sjednicu Komisije i pročitao 
obrazloženja te ono o čemu se je na njoj raspravljalo. Napominje kako postoji prostor za 
poboljšanje rada Javne ustanove, a kako su takve informacije došle do njega i s terena. 
Ipak, smatra kako je procedura provedena. Postojala je samo jedna kandidatkinja, koja 
je zadovoljila formalno – pravne uvijete, a u Upravno vijeće je dalo svoju suglasnost.  



Mišljenja je kako će ovog puta dati svoju suglasnost na imenovanje. Nada se da će, kad 
na dnevnom redu sjednice Skupštine bude izvješće o radu Javne ustanove, biti 
poboljšanja, a ako ih ne bude navodi kako će to tada jasno iskomunicirati jer očekuje 
poboljšanja u radu Javne ustanove.  
 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE otvara pojedinačnu raspravu, te daje prijedlog na 
glasanje.  
 
Skupština Istarske županije nakon rasprave i provedenog glasovanja sa 25 glasova ZA, 
5 SUZDRŽANIH i 5 glasova PROTIV usvaja 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja JU Natura Histrice – Pula 

 
 

Ad-22 
Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli 

 
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE, otvara raspravu po klubovima, a potom i pojedinačnu 
raspravu. Daje točku na glasanje.  
 
Skupština Istarske županije bez rasprave i nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
usvaja 
 

RJEŠENJE 
 o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli 

 
 
 
Sjednica je završila u 13:45 sati. 
 
 
Zapisnik vodila 
Andrea Jelovčić 

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE  
 

SANDRA ĆAKIĆ KUHAR 
 
 
 
 
KLASA: 021-04/21-01/14 
URBROJ: 2163/1-01/2-21-03 
Pazin, 09. rujna 2021. 
 
 


