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REPUBLIKA HRVATSKA  
REPUBBLICA DI CROAZIA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA  
   REGIONE ISTRIANA 
    POGLAVARSTVO  
            GIUNTA  
Klasa: 021-04/07-01/157 
Urbroj: 2163/1-01/8-07-2 
Pula, 18. rujan 2007.   
 

Z A P I S N I K 
sa 50. sjednice Poglavarstva Istarske županije održ ane dana 18. rujna 2007. godine sa 

početkom u 11,00 sati u prostorijama Istarske županije   
u Puli, Flanati čka 29 

 
Konstatira se da su sjednici nazočni: 

Ivan Jakovčić - župan Istarske županije, Marin Brkarić – podžupan Istarske županije, Sergio 
Bernich - podžupan Istarske županije, Tulio Demetlika, Lucija Debeljuh, Oriano Otočan, 
Darko Lorencin i Vedran Grubišić. 
Opravdano su odsutni Veljko Ostojić, Kristina Bulešić i Robert Matijašić. 
Osim članova Županijskog poglavarstva sjednici su nazočni:  
Josip Zidarić, Desa Sarvan, Mladen Dušman Miodrag Čerina i Vesna Ivančić te predstavnici 
medija.  
 

Župan otvara sjednicu te predlaže dnevni red kao u prijedlogu sa nadopunom: 
1. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog 

društva Brijuni rivijera d.o.o.  
2. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstsva za izradu programskih smjernica za 

potrebe izrade arhitektonsko-građevinskog programa izgradnje Doma za starije i 
nemoćne osobe u Puli. 

 
- Jednoglasno se usvaja slijedeći  

 
D N E V N I  R E D 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, 
2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske 

županije, 
3.  

a) Zaključak o broju i visini studentskih stipendija u akademskoj godini 2007/08. 
b) Zaključak o broju i visini potpora za poslijediplomski studij za 2007. godini, 

4. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo, 
5. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Povjerenstva za suradnju civilnog i javnog sektora 

Skupštine Istarske županije, 
6. Prijedlog  Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju distributivnog sustava i distribuciju 

plina: Kršan – Pićan, 
7.  

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske 
županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju 
županijske ceste Ž 5075, dionica Sv. Petar u Šumi – Tinjan sa izvođačem radova 
„Cesta“ d.o.o. Pula, 

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske 
županije na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom 
održavanju županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa izvođačem 
radova „Cesta“ d.o.o Pula, 
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8.  
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Pravilnik o 

unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta, 
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na drugu izmjenu 

Financijskog plana za 2007. godinu, 
9. Prijedlog Odluke o odabiru ponude izravnim ugovaranjem za nabavu grafičkih i tiskarskih 

usluga („Službene novine Istarske županije“), 
10. Prijedlog Odluke o poništenju javnog nadmetanja za nabavu usluga organiziranog 

prijevoza učenika osnovnih škola Istarske županije (po grupama – područjima), 
11. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.174  

k.o. Rovinj  zgr.k.č. 642 u naravi stan, u vlasništvu  Ćosić Iris iz Rovinja , A.Ferri 58, 
12. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog 

društva Brijuni rivijera d.o.o.  
13. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstsva za izradu programskih smjernica za 

potrebe izrade arhitektonsko-građevinskog programa izgradnje Doma za starije i 
nemoćne osobe u Puli. 

 
Ad-1. 

 Ingrid Paljar obrazlaže Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije. 
 Župan navodi kako je od Grada Umaga stigao zahtjev za sanaciju cementare u 
turističko područje. Time bi se povećali smještajni turistički kapaciteti, dok bi se tamošnja 
industrijska luka prenamijenila u luku nautičkog turizma odnosno marinu s 200 vezova.  
Prijedlog ostalih izmjena odnosi se na ispitivanje lokacije za izgradnju LNG terminala u 
Istarskoj županiji, te gradnja termoelektrane Plomin 3 na plin.  
 Podžupan navodi kako bi bilo potrebno u predložene Izmjene i dopune definirati 
priključak na Istarski Y kod Okreti, a prema dostavljenom zahtjevu Općine Kanfanar. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog Plana Istarske županije (u 

daljnjem tekstu: Plan) za javnu raspravu. 
Izmjene i dopune Prostornog Plana Istarske županije, izrađene od Zavoda za 
prostorno uređenje Istarske županije, sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela kako 
slijedi: 
TEKSTUALNI DIO 
I) Obrazloženje  

1. Polazišta 
2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja 
3. Plan prostornog uređenja 

II) Odredbe za provođenje 
GRAFIČKI DIO 
Kartogram 1. - Administrativna sjedišta i sustav središnjih naselja i razvojnih sjedišta 

 1.    - Korištenje i namjena prostora - Prostori za razvoj i uređenje 
 2.1. - Promet 
 2.4  - Energetika 
 3.4. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora -  Područja primjene posebnih mjera      
               uređenja i zaštite 

sastavni je dio ovog Zaključka.  
2. Javna rasprava o prijedlogu Plana započet će 28.09.2007. g. i provest će se u 

trajanju od 30 dana, odnosno do 29.10.2007.g. 
Javna izlaganja održat će se u sjedištima bivših općina i gradova Istarske županije:   
u sjedištu Grada Buje 18. 10. 2007. god., u sjedištu grada Buzeta 23. 10. 1007. god.,  
u sjedištu grada Labina 04.10.2007. u 18 sati, u dvorani spomen doma - mala 
koncertna dvorana u Pazinu 17. 10. 2007. god., u sjedištu Grada Pule 16. 10. 1007. 
god., u sjedištu Grada Poreča 10. 10. 2007. god., u sjedištu Grada Rovinja 11. 10. 
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2007. god., te U Hrvatskoj gospodarskoj komori - županijska komora Pula 09. 10. 
2007. god., uvijek u  18 sati i po pozivu. 

3. Uvid u Plan može se izvršiti u prostorima Zavoda za prostorno uređenje Istarske 
županije, te sjedišta svih sedam (7) Gradova u periodu trajanja javne rasprave, 
radnim danom od 08.00 do 16.00 sati. 

Do zaključenja javne rasprave prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi na mjestu uvida u 
knjigu primjedbi, ili pismenim putem na adresu Zavoda za prostorno uređenje Istarske 
županije, Prolaz Sv. Teodora br. 2, 52 100 Pula. Primjedbe i prijedlozi koji ne sadrže ime 
i prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad-2. 

 Podžupan Brkarić daje na razmatranje Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o 
ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije. 
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju ovim izmjenama i dopunama ustrojava se sa 
odsjecima u Bujama, Buzetu, Pazinu,  Poreču, Puli i Rovinju. Također se temeljem Zakona o 
sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ustrojava Služba  za unutarnju 
reviziju kao posebna ustrojstvena jedinica. Brisanjem nadležnosti Upravnog odjela za 
proračun i financije jasno definira nadležnost Upravnog odjela za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu kao nadležnog tijela za postupanje po žalbama koje se izjavljuju na 
odluke tijela gradova i općina vezano za lokalne poreze. Također se definiraju nadležnosti  
Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu u poslovima provođenja javnog 
nadmetanja za zajedničke troškove Istarske županije, kao i poslovi oko osiguranja 
zastupanja  Istarske županije kod sudova. Zavod za prostorno uređenje i gradnju osnovati će 
se kao javna ustanova nakon 1. travnja 2008. godine.  
Zbog navedeno potrebno je dodati Članak 13. kako je Sukladno čl. 29. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“, broj 76/07), Zavod za prostorno uređenje iz čl. 4. Odluke 
osnovati će se kao javna ustanova čiji je osnivač Županijsko poglavarstvo s danom 1. travnja 
2008. godine, te se stoga briše u čl. 4., 5. i 15. ove Odluke.  
 Župan smatra kako će ovakvim ustrojem se riješiti niz problema na koje građani 
nailaze prilikom ishodovanja građevinskih i lokacijskih dozvola, a to je naročito rješavanje 
dugog čekanja na ishodovanje te dokumentacije.  
 Lucija Debeljuh smatra kako bi novoosnovane službe trebale voditi brigu i računa o 
pravilnosti i zakonskom djelovanju, tj. poštivanje i valorizaciju kulturne baštine, a ne 
narušavanje izgleda sa neprikladnim objektima za pojedine sredine te izdavanje 
dokumentacije za iste, kao i pritisak na investitora koji treba voditi računa o očuvanju baštine, 
a ne samo o zaradi. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o 

ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio. 
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije 

na razmatranje i usvajanje. 
 4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 3. ovog Zaključka zadužuje se Ivan 
Jakovčić – predsjednik Poglavarstva Istarske županije i Marin Brkarić – zamjenik 
predsjednika Poglavarstva Istarske županije.  
 5.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-3. a), b) 
 Lucija Debeljuh daje na razmatranje: 

a) Zaključak o broju i visini studentskih stipendija u akademskoj godini 2007/08. 
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Prijedlog je da Istarska županija u akademskoj godini 2007/2008. dodjeli 60 novih stipendija, 
te bi tada stipendirala ukupno 172 studenata (60 novih + 112 studenta koji su pravo na 
stipendiju stekli prethodnih akademskih godina, a nisu još diplomirali). 

Župan je mišljenja kako bi trebalo razmotriti mogućnost kreditiranja studenata tj. 
povratak sredstava po završetku studija ili sukladno donesenoj odluci za nadarene studente 
nagrađivanje tj. bespovratna sredstva.  

Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1. Utvrđuje se da će Istarska županija, u akademskoj godini 2007/2008., sukladno 

Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije, dodijeliti ukupno 60 novih 
stipendija. 

2. Visina mjesečnog iznosa stipendije u akademskoj godini 2007/2008. iznosi 
1.300,00 kuna (slovima: tisućutristokuna). 

3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i 
sport te Upravni odjel za financije i proračun Istarske županije.  

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

b) Zaključak o broju i visini potpora za poslijediplomski studij za 2007. godini. 
Prijedlog je da Istarska županija 2007/2008. godine dodijeliti ukupno 10 potpora u neto 
iznosu od 10.000,00kuna. Za provođenje ovog Zaključka osigurana su sredstva u Proračunu 
Istarske županije za 2007. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna. 

Lucija Debeljuh smatra kako bi bilo potrebno razmotriti kriterije u pogledu stimuliranja 
potrebnijih i traženijih grana i struka postdiplomskog studija.  
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1. Istarska županija će u 2007. - oj godini dodijeliti ukupno 10 (slovima:deset) 

jednokratnih financijskih potpora za poslijediplomski studij u neto iznosu od 10.000,00 
kuna (slovima:deset tisuća kuna). 

2. Utvrđuje se da će se financijske potpore za poslijediplomski studij u broju i visini iz 
točke 1. dodijeliti po provedenom natječajnom postupku koji je propisan Odlukom o 
dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij. 

3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport 
te Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-4. 
 Oriano Otočan obrazlaže Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u 
inozemstvo. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
o upućivanju službenika na rad u inozemstvo 

 
Članak 1. 

 Službenica Lorena Šverko, stručni savjetnik za međunarodnu suradnju VSS, na 
radnom mjestu stručni savjetnik za međunarodnu suradnju za rad u inozemstvu upućuje se 
na rad u predstavništvo (ured) Istarske županije u inozemstvo - Ured u Bruxellesu sa danom 
1. rujna 2007. godine. 

Članak 2. 
 Imenovana se upućuje na rad u ured u inozemstvo do 31. prosinca 2007.  
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Članak 3. 
 Plaća imenovane isplaćivati će se u valuti države u kojoj se ured nalazi, a sukladno 
odredbama odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske 
županije. 

Članak 4. 
 Osim plaće, imenovana ostvaruje pravo na dodatke i naknade troškova sukladno 
odredbama Odluke o plaći, dodacima i naknadama službenika Istarske županije upućenih na 
rad u inozemstvo Klasa: 120-01/05-01/04, Urbroj: 2163/1-01/8-05-2 od 23. kolovoza 2005. 
godine.  

Članak 5. 
 Imenovana za vrijeme trajanja rada u inozemstvu ima slijedeće obveze: 
- promicati interese Istarske županije, te razvijati međuregionalnu suradnju s tijelima 

Europske unije, državama i regijama članicama Europske unije, 
- poticati i pružati pomoć zainteresiranim stranima pravnim i fizičkim osobama koje žele 

uspostaviti ili razvijati suradnju s Istarskom županijom,  
- pružati potrebne obavijesti, informacije i stručnu pomoć zainteresiranim tijelima i 

institucijama Istarske županije, tijelima i institucijama jedinica lokalne samouprave, 
gospodarskim subjektima, nevladinim udrugama te svim zainteresiranim građanima o 
programima i projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije,  

- promicati odnose s misijama i predstavništvima Republike Hrvatske u Bruxellesu,  
- promicati uspostavljanje networka s drugim regionalnim uredima radi ostvarivanja trajne 

suradnje, 
- vršiti monitoring i informiranje o novim inicijativama i trendovima Europske komisije, kao i 

o novim mogućnostima financiranja programa i projekata, 
- asistirati politička tijela Županije, kao i delegacije jedinica lokalne samouprave,  
- organizirati susrete i događanja na kojima sudjeluje Istarska županija, 
- organizirati skupove i seminare u Bruxellesu, 
- organizirati permanentno obrazovanje službenika Istarske županije pri uredima Europske 

unije,  
- sudjelovati u radu informativnih sastanaka , seminara i drugih inicijativa promoviranih od 

strane europskih institucija i drugih institucija prisutnih u Bruxellesu,  
- asistirati Županijske delegacije pri njihovom boravku u Bruxellesu, 
- prezentirati mogućnost ulaganja u istarsko gospodarstvo,  
- vršiti promociju istarskog turizma, 
- promicati kulturne vrijednosti Istre,  
- uspostavljati odnose s regijom Bruxellesu - glavni grad radi ostvarivanja trajne suradnje s 

Istarskom županijom, 
- vršiti lobbyng radi promoviranja interesa od značaja za Istarsku županiju,  
- pripremiti i provesti zadatke i aktivnosti iz godišnjeg programa rada Kabineta župana za 

koje je zadužen ured u inozemstvu, 
- surađivati i razmjenjivati informacije sa tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu te 

usklađivati aktivnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, propisima 
Europske unije i države domaćina, 

- poštivati i postupati po Odlukama i smjernicama za rad Županijskog poglavarstva i 
Županijske skupštine Istarske županije,  

- u svakodnevnom radu i komunikaciji poštivati uzuse i kodeks ponašanja u ophođenju s 
drugim regijama, međunarodnim organizacijama i tijelima Europske unije. 

 Imenovana ima obvezu predlagati mjesečni i godišnji plan rada, te dostavljati 
mjesečno izvješće o radu do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, te godišnje izvješće o radu i 
godišnje financijsko izvješće najkasnije do 30. siječnja tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu, koje izvješće uključuje i financijska izvješća.  
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Članak 6. 
 Imenovana se dužna po isteku rada u inozemstvu utvrđenom u članku 2. ove Odluke 
vratiti na rad u Stručnu službu za poslove Skupštine i Poglavarstva na odgovarajuće radno 
mjesto.  
 Iznimno od stavke 1. ovog članka imenovana se dužna vratiti i prije isteka roka iz 
članka 2. ove Odluke ukoliko Županijsko poglavarstvo Istarske županije donese o tome 
posebnu Odluku. 
 Imenovanoj se rad u inozemstvu može produžiti posebnom Odlukom Županijskog 
poglavarstva Istarske županije.  

Članak 7. 
 Rješenje o rasporedu imenovane na radno mjesto donijeti će tajnica Stručne službe 
za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije.  
 

Članak 8. 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Ad-5. 
 Desa Sarvan obrazlaže Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Povjerenstva za 
suradnju civilnog i javnog sektora Skupštine Istarske županije. 
Po ponovno objavljenom Javnom pozivu pristigle su prijave 3 kandidata i to:  Zoran Ivezić – 
Pasini iz Pule, Vergerijeva 3, Đemal Šehić iz Pule, Šišanka cesta 113, te  Centra za 
građanske inicijative Poreč koji predlaže Marina Jurcan iz Pule, Koparska 3. Kako je Javnim 
pozivom bilo određeno da prijavu za člana predstavnika  u Povjerenstvo za suradnju civilnog 
i javnog sektora  Skupštine Istarske županije podnose nevladine organizacije - udruge, to je  
Komisija za provedbu postupka utvrdila da od pristiglih prijava ispunjava sve uvjete natječaja 
isključivo prijava Centra za građanske inicijative Poreč koji je predložio Marino Jurcan iz 
Pule, Koparska 3. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Povjerenstva 

za suradnju civilnog i javnog sektora Skupštine Istarske županije. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio. 
3. Akt iz točke 1. ovog Zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije 

na razmatranje i usvajanje. 
 4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 3. ovog Zaključka zadužuje se 
Kristina Bulešić – članica Poglavarstva Istarske županije. 
 5.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-6. 
 Tulio Demetlika obrazlaže Prijedlog  Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju 
distributivnog sustava i distribuciju plina: Kršan – Pićan. 
U provedenom postupku natječajnu dokumentaciju radi podnošenja ponuda preuzela su 
trgovačka društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Plinara d.o.o. Pula, a ponudu po 
objavljenom natječaju podnijelo je trgovačko društvo Plinara d.o.o. Pula. Povjerenstvo za 
provedbu natječajnog postupka dana 14. rujna 2007. godine otvorilo  je pristiglu ponudu i 
sačinilo Zapisnik o postupku otvaranja ponuda te je utvrdilo da ponuda trgovačkog društva 
Plinara d.o.o. Pula  ispunjava sve uvjete propisane Javnim natječajem. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju 

distributivnog sustava i distribuciju plina: Kršan - Pićan. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 

županije na razmatranje i usvajanje.  
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3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, zadužuje se Tulio 
Demetlika - član Poglavarstva Istarske županije za gospodarski i održivi razvoj. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-7. a), b) 
 Vedran Grubišić obrazlaže: 
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije 
na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 
5075, dionica Sv. Petar u Šumi – Tinjan sa izvođačem radova „Cesta“ d.o.o. Pula. 
Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je dvije ponude: 
1. Istarske ceste d.o.o. Pula, Partizanski put 140, 52100 Pula - u iznosu od -8.015.941,74 

kuna (bez PDV-a), 
2. Cesta d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, 52100 Pula - u iznosu od  -7.030.100,00 kuna (bez 

PDV-a). 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
  1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje 
Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5075 dionica 
Sv. Petar u Šumi - Tinjan, sa izvođačem radova "Cesta" . 
d.o.o. Pula. 
   2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije  
na potpisivanje V. Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju 
županijske ceste 5007 dionice Karojba Most – Motovun sa izvođačem radova „Cesta“ d.o.o 
Pula. 
Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je dvije ponude i to: 
1. Cesta d.o.o. Pula                -  15.520.616,98 kuna (bez PDV-a) 
2. Istarske ceste d.o.o. Pula   -  16.891.049,21 kuna (bez PDV-a). 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje V. 

Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom  održavanju županijske ceste 5007 
dionice Karojba Most – Motovun sa izvođačem "Cesta" d.o.o. Pula. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-8. a), b) 
 Podžupan Brkarić obrazlaže: 
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Pravilnik o unutarnjem 

ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta. 
Ovim se Pravilnikom uređuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta u Lučkoj upravi 
Poreč, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, nazivi radnih mjesta, broj izvršitelja te 
opis i popis poslova pojedinog radnog mjesta. Sukladno članku 52. Statuta Lučke uprave, 
Županijsko poglavarstvo daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom 
razvrstaju radnih mjesta kojeg je donijelo Upravno vijeće. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  

 
Z A K L J U Č A K 

  1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Poreč na Pravilnik o unutarnjem ustroju i 
sustavnom razvrstaju radnih mjesta, usvojen na sjednici Upravnog vijeća od 15. lipnja 2007. 
godine. 
 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na drugu izmjenu 

Financijskog plana za 2007. godinu. 
Izmjena Financijskog plana izvršena je u Izdacima gdje je u točki 1.6 Bruto naknade 
predsjednika i članova upravnog vijeća, promijenjen iznos od 40.000,00 kn na 55.000,00 
kn. U točki 1.31 Sponzorstva, briše se iznos od 15.000,00 kn. 

 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Rabac na drugu izmjenu Financijskog plana za 2007.  
    godinu. 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-9. 
 Župan daje na razmatranje Prijedlog Odluke o odabiru ponude izravnim ugovaranjem 
za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga („Službene novine Istarske županije“). 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru ponude izravnim ugovaranjem  

 
I 

Naručitelj je Istarska županija - Županijsko poglavarstvo, Pula, Flanatička  29. 
Broj nabave je 20/2007 MV. 

II 
Postupak nabave se provodio izravnim ugovaranjem temeljem odredbe članka 5. stavak 1. 
toč. 2. Uredbe o postupku nabave roba, usluga i radova male vrijednosti ("Narodne novine" 
br. 14/02) iz razloga što je u prethodnom postupku ograničenog prikupljanja ponuda 
dobivena samo jedna prihvatljiva ponuda. 

III 
Predmet nabave su  grafičke i tiskarske usluge -  (službene novine), a odabire se ponuda t.d. 
PRIMACOMM d.o.o. za grafičku djelatnost i trgovinu, Pazin, Zgrablići 9 D, u iznosu od 
58.800,00 kn bez PDV-a  (slovima:pedesetosamtisućaosamstokuna) bez PDV-a. 

IV 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-10. 
 Mladen Dušman daje na razmatranje Prijedlog Odluke o poništenju javnog 
nadmetanja za nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih škola Istarske 
županije (po grupama – područjima). 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

O D L U K U 
o poništenju javnog nadmetanja za nabavu usluga organiziranog prijevoza učenika osnovnih 

škola Istarske županije 
 
I 

Naručitelj je Istarska županija - Županijsko poglavarstvo, Pula, Flanatička 29. Broj nabave je 
07/2007. -VV. 
 

II 
Poziv za javno nadmetanje objavljen je u  Oglasniku javne nabave br. 30 od 23.srpnja  
2007.godine. Javno nadmetanje provodi se u otvorenom postupku nabave. 
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III 
Predmet nadmetanja je organizirani prijevoz učenika osnovnih škola Istarske županije. 
Predmet nadmetanja je podijeljen  u 29 grupe - područja prijevoza. 
Zaprimljene su ponude 4 (četiri) ponuditelja s tim da su za svaku grupu (školu) pristigle 2 
(dvije) ponude osim za grupe 16., 18., 20. i 26. za koje nije pristigla nijedna ponuda.  
 

IV 
Temeljem članka 64. st.1. toč. 3 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01. i 
92/05.) poništava se nadmetanje u odnosu na sve grupe (škole) predmeta nabave budući da 
su cijene najpovoljnijih ponuda veće od osiguranih sredstava za nabavu. 

 
V 

Radi zaštite svojih prava, ponuditelji koji su sudjelovali u postupku nadmetanja mogu  u roku 
od tri dana od dana primitka ove Odluke, uložiti prigovor naručitelju   radi nepravilnosti u 
postupku nabave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku . 
U prigovoru je potrebno navesti nepravilnosti s obrazloženjem i prijedlog za otklanjanje 
nepravilnosti. 

Ad-11. 
 Podžupan obrazlaže Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu 
upisanu u zk.ul. br.174  k.o. Rovinj  zgr.k.č. 642 u naravi stan, u vlasništvu  Ćosić Iris iz 
Rovinja , A.Ferri 58. 
Od strane punomoćnice vlasnice  nekretnine dostavljena je ponuda za kupnju kulturnog 
dobra - kupoprodajna cijena u protuvrijednosti iznosa od 90.000,00 €. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  

Z A K L J U Č A K 
1. Istarska županija ne namjerava se koristiti pravom prvokupa za nekretninu upisanu 

u zk.ul.br. 174 k.o. Rovinj zgr. k.č.642, u vlasništvu Ćosić Iris iz Rovinja,A.Ferri 58,a ima 
svojstvo spomenika kulture.         

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad-12. 
 Župan obrazlaže Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog 
odbora trgovačkog društva Brijuni rivijera d.o.o.  
Član Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o., Valter Drandić podnio je 
dana 11. rujna 2007. godine ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora istog društva. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
1.  Skupštini trgovačkog društva  Brijuni rivijera d.o.o. predlaže se za imenovanje 

člana Nadzornog odbora Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule. 
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u  „Službenim 

novinama Istarske županije“. 
 

Ad-13. 
 Župan obrazlaže Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu programskih 
smjernica za potrebe izrade arhitektonsko-građevinskog programa izgradnje Doma za starije 
i nemoćne osobe u Puli. 
Iskazana potreba i nedovoljni kapaciteti za smještaj starijih i nemoćnih osoba sa područja 
Grada Pule stvaraju preduvjete za potrebu izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u 
Puli. U cilju izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Puli predlaže se imenovanje 
Povjerenstva koje bi činili predstavnici Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ 
Pula, predstavnici Istarske županije, predstavnici Grada Pule i predstavnici budućih 
korisnika. Povjerenstvo čije se imenovanje predlaže imalo bi zadatak izraditi programske 
smjernice za potrebe izrade arhitektonsko – građevinskog programa izgradnje Doma za 
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starije i nemoćne osobe u Puli. Po donošenju programskih smjernica Dom za starije i 
nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“  Pula provest će postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja 
izrade idejnog projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Puli. 
 Poglavarstvo Istarske županije jednoglasno donosi  
 

Z A K L J U Č A K  
osnivanju Povjerenstva za izradu programskih smjernica za potrebe izrade arhitektonsko – 

građevinskog programa izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Puli 
 

1. Imenuje se Povjerenstvo za izradu programskih smjernica za potrebe izrade  
2. arhitektonsko – građevinskog programa izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u  

Puli (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u slijedećem sastavu: 
a. Marin Brkarić, dipl.iur., zamjenik Župana Istarske županije – predsjednik 

Povjerenstva 
b. Vesna Petrović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule – zamjenica 

predsjednika Povjerenstva 
c. Vedran Grubišić, član Županijskog poglavarstva Istarske županije 
d. Vesna Grubišić Juhas, dipl.ing.soc.rada, ravnateljica Doma za starije i 

nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula 
e. Vesna Pavletić, dipl.iur., predsjednica Upravnog vijeća Doma za starije i 

nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula 
f. Josip Zidarić, dipl.ing.arhitekture – kao predstavnik Istarske županije 
g. Sonja Grozić-Živolić, prof.psihologije – kao predstavnica Istarske županije 
h. Davorka Maras-Tkačuk, dipl.oecc. – kao predstavnica Istarske županije 
i. Giordano Škuflić, dipl.ing.građ. – kao predstavnik Grada Pule 
j. Marijan Brnić, dipl.ing.arhitekture – kao predstavnik budućih korisnika 
k. Bruno Stermotić – kao predstavnik budućih korisnika 

3. Imenovano Povjerenstvo ima zadatak izraditi programske smjernice za potrebe izrade 
arhitektonsko – građevinskog programa izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u 
Puli s slijedećim sadržajem: 

1. analiza postojećeg stanja s kratkim osvrtom na postojeće lokacije u kojima se  
obavlja djelatnost smještaja za starije i nemoćne osobe u Gradu Puli 

2. programske smjernice – potrebni kapaciteti i drugi uvjeti za nove objekte 
3. određivanje lokacije. 

4. Po izradi programskih smjernica za potrebe izrade arhitektonsko-građevinskog 
programa izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Puli, Dom za starije i 
nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula provest će postupak odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja izrade idejnog projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Puli. 

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
Završeno u 12,00 sati. 
 
Zapisnik vodila: 
Silvija Klarić 
         Predsjednik 
        Poglavarstva Istarske županije 
         Ivan Jakovčić 


