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PREDMET: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

redu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove 
Istarske županije 
- dostavlja se  

 
U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i 
europske poslove Istarske županije, na nadležno postupanje. 
 
 
 
S poštovanjem.  

 
 
 
          PROČELNICA 
                Patrizia Bosich, prof. 
 
 

 
 
 
Privitak: 

1. Prijedlog Pravilnika, 
2. Obrazloženje. 

 



Temeljem članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11), članka 65. i 75. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13 i 16/16) te članka 26. Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije", 
br. 13/09, 5/12, 9/13, 17/15 i 16/16), Župan Istarske županije, na prijedlog Pročelnice Upravnog 
odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, dana 13. ožujka 2017. 
godine, donosi  
 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije 
 
 

Članak 1. 
 

U članku 15. stavak 2. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za međunarodnu 
suradnju i europske poslove Istarske županije, Klasa: 023-01/13-01/54; Urbroj: 2163/1-01/8-
13-2 od 11. listopada 2013. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u opisu poslova radnog 
mjesta višeg savjetnika za pravne poslove međunarodne suradnje i europske poslove, iza 
alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: 

 
„ - prati i proučava pravne propise iz oblasti državnih potpora u cilju pravilne primjene 
odredbi važećih propisa Europske unije i nacionalnih propisa u postupcima dodjele 
državnih potpora trećim subjektima“. 
 
Dosadašnje alineje 5., 6., 7. i 8., postaju alineje 6., 7., 8. i 9. 

 
 

Članak 2. 
 

Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene i na snazi. 
 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu 
Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije. 
 
 
KLASA: 023-01/17-01/15 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 
Pula, 13. ožujka 2017. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
       ŽUPAN 

mr.sc. Valter Flego 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za međunarodnu suradnju 

i europske poslove IŽ, 
2. Stručna služba Skupštine – Kadrovska evidencija, 
3. Pismohrana, ovdje 
  



OBRAZLOŽENJE 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 4. stavak 3. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ , br. 86/08 
i 61/11) kojim je propisano da pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela županije donosi 
župan, na prijedlog pročelnika upravnog tijela. 

Člankom 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 
4/13 i 16/16), utvrđene su ovlasti župana kao nositelja županijske izvršne vlasti, dok je člankom 
75. propisano da pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela donosi župan. 

Sukladno članku 26. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije", br. 13/09,5/12,9/13, 17/15 i 16/16), način rada i 
odlučivanja, unutarnja organizacija, broj djelatnika potreban za obavljanje poslova iz 
djelokruga upravnog tijela s opisom poslova i stručnim uvjetima, uređuju se pravilnikom o 
unutarnjem redu kojeg donosi župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela. 

  
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE 

NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM  
 

Ovim aktom uređuje se sadržaj Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske 
županije. 

Predložena izmjena Pravilnika u odnosu na Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, Klasa: 023-01/13-
01/54; Urbroj: 2163/1-01/8-13-2 od 11. listopada 2013. godine, izvršena je sukladno Zaključku 
o obvezi stručnog praćenja propisa o državnim potporama, Klasa: 402-01/16-01/40, Urbroj: 
2163/1-01/8-16-2 od 6. prosinca 2016. godine, te je u opisu poslova radnog mjesta višeg 
savjetnika za pravne poslove međunarodne suradnje i europske poslove utvrđena obveza 
stručnog praćenja i proučavanja pravnih propisa iz oblasti državnih potpora u cilju pravilne 
primjene odredbi važećih propisa Europske unije i nacionalnih propisa u postupcima dodjele 
državnih potpora trećim subjektima. 
 
 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 
 Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u 
Proračunu Istarske županije za 2017. godinu. 
 
 
IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
 

U privitku se dostavlja tekst predmetnog akta. 
 
 
 
 


