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Na temelju članka 68. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" 
broj 123/03,198/04,105/04,174/04,46/07 63/11,94/13 i 139/13) i članka 65. stavak 1.  točka 6. i članka 85.  
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09, i 4/13), Župan Istarske županije 
dana 18. ožujka 2016. godine, donosi 

RJEŠENJE 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Politehnike Pula-Visoke tehničko-poslovne škole s pravom 

javnosti 

 
1. U Upravno vijeće Politehnike Pula - Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti iz reda osnivača 

ustanove – Istarske županije imenuju se: 
 

1. Izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić, 
2. dr.sc. Daglas Koraca, 
3. doc.dr.sc. Ticijan Peruško 

 
2. Članovi Upravnog vijeća iz točke 1. imenuju se na vrijeme od četiri godine. 
 
3. Ovo Rješenje dostavlja se na znanje Skupštini Istarske županije u roku od 8 dana od donošenja. 
 
4. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti: 

- Rješenje Županijske skupštine Istarske županije, Klasa: 003-02/12-01/04, Urbroj:2136/1-01/4-12-1 od 
20. veljače 2012., 

- Rješenje Župana Istarske županije, Klasa: 003-02/14-01/02, Urbroj: 2163/1-01/8-14-3 od 17. veljače 
2014. 

 
5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama Istarske 

županije“. 
 
KLASA: 003-02/16-01/08 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 18. ožujka 2016. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN 
mr. sc. Valter Flego, v.r. 
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Na temelju članka 65. točka 24. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 
i 4/13), Župan Istarske županije dana 18. ožujka 2016. godine, donosi 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka odabira ovlaštenog posrednika u osiguranju 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka odabira ovlaštenog posrednika u 
osiguranju radi provedbe tehničkih konzultacija radi prikupljanja informacija o uslugama posredovanja u 
osiguranju koje postoje na tržištu i provođenja transparentnog odabira pružatelja usluge koji će osigurati 
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tržišno natjecanje i zadovoljiti potrebe Istarske županije, te ustanova i trgovačkih društava kojima je Istarska 
županija osnivač. 

 
 

Članak 2. 
U Povjerenstvo za provedbu postupka odabira ovlaštenog posrednika u osiguranju imenuju se: 
 
1. Valerio Drandić, načelnik Županijske uprave u Istarskoj županiji – predsjednik  
2. Slavica Benčić Kirac, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, članica, 
3. Margareta Stipančić, pročelnica Službe za javnu nabavu, članica 
4. Nenad Despić, viši stručni suradnik za javnu nabavu, član 
5. Marko Ninković, viši savjetnik za javnu nabavu, član. 

 
 

Članak 3. 
Zadaća Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke je provedba tehničkih konzultacija s ciljem utvrđivanja 

prijedloga za odabir ovlaštenog posrednika u osiguranju. 
 
 

Članak 4. 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za provedbu postupka odabira ovlaštenog 

posrednika u osiguranju obavlja Služba za javnu nabavu. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Istarske 

županije“. 
 
KLASA: 406-01/16-01/32 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 18. ožujka 2016. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN 
mr. sc. Valter Flego, v.r. 
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Na temelju članka 86.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 
90/11 i 50/12), te članka 56. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“, br. 10/13) i Odluke 
o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone „BI Village“, načelnica Općine Fažana objavljuje 
 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone „BI Village“ 

 
 

1. 
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone „BI Village“ održat će se u 
razdoblju od 08.04.2016. godine do 08.05.2016. godine. 
 

2. 
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone „BI Village“ bit će izložen javnom uvidu u vrijeme 
trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Fažana svakog radnog dana, osim utorka, od 8.00 
do 14.00 sati, a utorkom od 14,00 do 17,00 sati. 
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3. 

Javno izlaganje prijedloga plana održat će se u zgradi Multimedijalnog centra Fažana, 43. Istarske divizije 8 
(desno pokraj ulaza u zgradu Općine), dana 12. 04. 2016. godine s početkom u 18.00 sati. 
 

4. 
Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid, mogu upisati 
primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, 
postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju 
nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi. 
Nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su 
dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, 
dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom 
smatrat će se da nemaju primjedbe. 
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja 
i u roku dostavljeni na adresu Općina Fažana, Jedinstveni upravni odjel, 43. Istarske divizije 8, 52212 
Fažana. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. 
Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone „BI 
Village“ mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 08. 05. 2016. godine. 
 
Klasa: 350-02/16-01/6 
Urbroj: 2168/08-02/00-16-2 
Fažana, 25. 03. 2016. 
 

OPĆINA FAŽANA 
Načelnica 

Ada Damjanac, v.r. 

 
 
 
 


