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PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o 
                    izmjeni i dopuni Pravilnika unutarnjem ustrojstvu 
                    Upravnog odjela za prostorno ureñenje i gradnju  
                    - dostavlja se 
 
 

U prilogu Vam dostavljamo gore navedeni akt, radi uvrštenja na dnevni red  
slijedeće sjednice Županijskog poglavarstva, te predlažemo prihvaćanje istog. 
 
 S poštovanjem, 

                                                                               PROČELNICA, p.o. 
                                                                                            Grozdana Lovrečić dipl.ing.grañ. 

 
 

 
PRILOZI: 

- prijedlog  Zaključka 
- Obrazloženje 

                    -     Pravilnik o i izmjeni i dopuni Pravilnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» 
broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst, 14/06), te članka 22. Odluke o ustroju i djelokrugu 
upravnih tijela Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 18/05 i  13/07), 
Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana____________2008. 
godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

     1.  Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika unutarnjem ustrojstvu 
          Upravnog odjela za prostorno ureñenje i gradnju Istarske županije 

 
2.   Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog. 

 
3.   Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula,________2008. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 

 
PREDSJEDNIK 

Ivan Jakov čić 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 

 
      Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 59. i 77. Statuta Istarske  

Županije («Službene novine Istarske županije» broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst, 14/06), 
kojima je propisana nadležnost Poglavarstva kao izvršnog tijela Županije za odlučivanje o 
odreñenim pitanjima, te akti koje u svom radu donosi. 
 Člankom 22. Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
(«Službene novine Istarske županije» broj 18/05 i 13/07) propisano je da način rada i 
odlučivanja, broj djelatnika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga upravnog tijela s 
opisom poslova i stručnim uvjetima ureñuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju kojeg 
donosi čelnik upravnog tijela uz suglasnost Županijskog poglavarstva. 
 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UTVRðUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE 
ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
Ovim se aktom, sukladno gore navedenim propisima, daje suglasnost na tekst  

Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno 
ureñenje i gradnju Istarske županije. 
 
 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno ureñenje i 
gradnju  Istarske županije ureñuje se unutarnje ustrojstvo, način rada i voñenja poslova, 
način planiranja i programiranja rada te izvješćivanja o izvršenju poslova i zadaća iz 
nadležnosti Upravnog odjela, sistematizacija radnih mjesta, opis poslova i zadaća radnog 
mjesta, stručni uvjeti za njihovo obavljanje, broj potrebnih službenika i namještenika te 
njihove ovlasti i odgovornosti u obavljanju poslova i zadaća, stručno osposobljavanje i 
usavršavanje i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela. 
           Ova izmjena i dopuna članka 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog 
odjela za prostorno ureñenje i gradnju  Istarske županije donosi radi uvjeta propisanih 
člankom 6. st 4. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji  ( Narodne novine 76/07       
 
3.   PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
 
      U prilogu se dostavlja prijedlog Zaključka Županijskog poglavarstva s obrazloženjem i  
Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za 
prostorno ureñenje i gradnju, na koji se daje suglasnost. 



 Na temelju članka 22. i 28. stavak 2. Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela 
Istarske županije («Službene novine Istarske županije» br. 18/05 i 13/07), a u vezi sa 
člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01, 129/05), pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje i gradnju Istarske 
županije donosi 
 

P R A V I L N I K  
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA  

O UNUTARNJEM USTROJSTVU UPRAVNOG ODJELA  
ZA PROSTORNO UREðENJE I GRADNJU  

 
Članak 1. 

 
             U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu upravnog odjela za prostorno ureñenje i 
gradnju 
Klasa: 023-01/07-01/01;Urbroj: 2163/1-18/1-07-01od 12. studenog 2007. i  Klasa: 023-
01/08-01/29;Urbroj: 2163/1-18/1-08-01 od 30. ožujka 2008. 
  
1. u članku 16. u stavku pod nazivom  
 
- Odsjek za prostorno ureñenje i gradnju Istarske županije BUJE-BUIE 
- Odsjek za prostorno ureñenje i gradnju Istarske županije PULA-POLA 
- Odsjek za prostorno ureñenje i gradnju Istarske županije ROVINJ-ROVIGNO 
  
pod točkom 1. VODITELJ ODSJEKA mijenja se stavak pod nazivom  Uvjeti za raspored koji 
glasi: 
Visoka stručna sprema arhitektonske i grañevinske struke, položen državni stručni ispit i 
stručni ispit po posebnom zakonu, najmanje 5 godina radnog staža u struci i poznavanje 
rada na računalu, poznavanje talijanskog jezika. 
 
- Odsjek za prostorno ureñenje i gradnju Istarske županije BUZET 
- Odsjek za prostorno ureñenje i gradnju Istarske županije LABIN 
- Odsjek za prostorno ureñenje i gradnju Istarske županije PAZIN 
 
pod točkom 1. VODITELJ ODSJEKA mijenja se stavak pod nazivom  Uvjeti za raspored koji 
glasi: 
Visoka stručna sprema arhitektonske i grañevinske struke, položen državni stručni ispit i 
stručni ispit po posebnom zakonu, najmanje 5 godina radnog staža u struci i poznavanje 
rada na računalu. 
 
2. u članku 16. u stavku pod nazivom: Odsjek za prostorno ureñenje i gradnju Istarske 
županije sa sjedištem u LABINU u točci  4. riječi „ 1 izvršitelj „ zamjenjuju se riječima  „2 
izvršitelja“. 
 



Članak 2. 
   

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu danom donošenja 
zaključka o davanju suglasnosti na isti od strane Županijskog poglavarstva Istarske 
županije, a objavljuje se na oglasnoj ploči u sjedištu Upravnog odjela. 

  
Klasa: 023-01/08-01/29  
Urbroj: 2163/1-18/1-08-04 
Pula, 09. srpnja 2008. 

PROČELNICA p.o. 
Grozdana Lovrečić, dipl.ing.grañ. 

 


