ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem članka 20. i 22. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17) te članka 43. stavak 1. toč. 2. i članka 84. Statuta Istarske županije („Službene
novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18), Skupština Istarske županije,
na sjednici održanoj dana 18. veljače 2019. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije
Općini Medulin

Članak 1.
Ovom Odlukom povjerava se Općini Medulin obavljanje upravnih poslova iz
samoupravnog djelokruga županije, kako slijedi:
- poslovi izdavanja akata temeljem Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13,
20/17),
- poslovi izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“
br. 153/13, 65/17),
- poslovi izdavanja akata temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17).
Članak 2.
Povjerene poslove iz djelokruga županije, temeljem članka 1. ove Odluke, Općina
Medulin obavljat će na svom području.
Članak 3.
Općina Medulin dužna je osigurati kadrovske, financijske, materijalne i druge potrebne
resurse, u cilju zakonitog i pravovremenog obavljanja povjerenih poslova iz članka 1. ove
Odluke.
Članak 4.
Istarska županija i Općina Medulin sklopit će pisani sporazum o preuzimanju poslova
iz članka 1. ove Odluke kojim će se pobliže urediti postupak, uvjeti i način preuzimanja
povjerenih poslova.
Članak 5.
Za provedbu ove odluke i sporazuma iz članka 4. ove Odluke zadužuje se Upravni
odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i
gradnju Istarske županije.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave obavijesti o davanju
suglasnosti na istu od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave u "Službenim novinama Istarske županije".
KLASA: 023-01/19-01/04
URBROJ: 2163/1-01/4-19-03
Pazin, 18. veljače 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik
Valter Drandić

Dostaviti:
1. Uredu državne uprave – Službi za opću upravu i društvene djelatnosti
2. Županu Istarske županije
3. Općini Medulin
4. UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
prostorno uređenje i gradnju IŽ
5. Objava
6. Pismohrana, ovdje.

