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PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ust roju i djelokrugu upravnih  
          tijela Istarske županije, dostavlja se 
 
 
 
 
 U privitku dostavljamo Vam Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i 
djelokrugu upravnih tijela Istarske županije radi uvrštenja na narednu sjednicu Poglavarstva 
Istarske županije.  
 
 S poštovanjem. 
 
 
 
      Tajnica  
         Vesna Ivančić , dipl. iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju čl. 35. stavak 1. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno 
tumačenje, 129/05), te čl. 36. stavak 1. točka 6. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“, broj 9/06 – pročišćeni tekst  i 14/06), Županijska skupština Istarske 
županije na sjednici održanoj dana ____________2008. godine, donosi  

 
 

O D L U K U   
o Izmjenama i dopunama  

Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istar ske županije 
 
 

Članak 1 . 
 
 U Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine“, 
broj 18/05 i 13/07), mijenjaju se odredbe kako slijedi:  
 
U čl. 4. stavak 1 alineja 3 mijenja se naziv i glasi:  
„3. Upravni odjel za obrazovanje i sport „, te se iza točke 9. dodaje točka 10. koja glasi:  
„Upravni odjel za kulturu“.  
U stavku 2. briše se alineja „Zavod za prostorno uređenje“.  
 

Članak 2. 
  
U čl. 5. stavak 4. iza točke 10. dodaje se točka 10a.  
 

„ 10a.  Upravni odjel za kulturu“, dok se u točki 10. mijenja naziv upravnog odjela i 
glasi: „Upravni odjel za obrazovanje i sport“.  

 
 

Članak 3. 
 
 Čl. 9. mijenja se i glasi:  
 
„Upravni odjel za obrazovanje i sport obavlja stručne i analitičke poslove gospodarenja 
ustanovama u vlasništvu županije, prati stanje i predlaže mjere u oblasti stipendiranja 
učenika i studenata, obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga za djelatnost prosvjete, 
brige o djeci, tjelesne kulture, informiranja športa i tehničke kulture, asocijacija amaterizma, 
drugih organizacija, udruga, i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za županiju kao 
cjelinu. Usmjerava poslovanje ustanova i drugih pravnih subjekata, te obavlja i druge poslove 
sukladno zakonu, aktima Skupštine, Poglavarstva i njihovih radnih tijela.“                        
 

Članak 4. 
 

Iza članka 9 dodaje se članak 9a koji glasi:  
 
„  Upravni odjel za kulturu obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga za djelatnost 

kulture, obavlja poslove upravljanja ustanovama kojih je osnivač Istarska županija, prati 
realizaciju programa javnih potreba u kulturi, potpomaže ustanove, asocijacije amaterizma, 
kazalište, učilišta, udruge, matice, galerije i subjekte, prati, te osigurava uvijete za 
ravnomjeran kulturni razvoj svih sredina, podupire zaštitu i očuvanje spomeničke, 
graditeljske i nematerijalne kulturne baštine Istre, potpomaže manifestacije u kulturi, 
izdavaštvo i umjetničko stvaralaštvo.“ 

 
 



Članak 5. 
 
Članak 15. briše se.  

 
Članak 6. 

 
Županijsko poglavarstvo imenovati će pročelnika koji će privremeno obavljati poslove 

pročelnika Upravnog odjela za kulturu do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja.  
 

Članak 7. 
 

 Vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za kulturu će najkasnije do 1. prosinca 
2008. godine donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za kulturu, te s 
danom 1. siječnja 2009.. godine rasporediti preuzete službenike na radna mjesta prema 
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije.  
 

Članak 8. 
 
 Sukladno članku 7. ove Odluke u Upravni odjel za kulturu preuzimaju se djelatnici koji 
obavljaju poslove i radne zadatke pretežito vezane za poslove iz oblasti kulture.  
 Ostali službenici i namještenici upravnog odjela nastavljaju obavljati poslove u 
Upravnom odjelu za obrazovanje i sport.  
 

Članak 10. 
 
 Čelnik Upravnog odjela za kulturu dužan je najkasnije do 15. prosinca 2008. godine 
ostvariti pretpostavke za primjenu Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 
38/87, 38/88) , Upute za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 
38/88) i Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca 
i primalaca akata („Narodne novine“, broj 38/88).  
 Čelnik Upravnog odjela za kulturu dužan je od pročelnika Upravnog odjela za 
obrazovanje i sport preuzeti sve nesvršene i završene predmete iz oblasti kulture s danom 1. 
siječnja 2009. godine.  
 

Članak 11. 
 
 Ove Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske 
županije stupaju na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 
 

 
Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,  
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 

 
        Predsjednik  

  
 
 
 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
I PRAVNA OSNOVA  
 
 Sadržana je u odredbi  čl. 35. stavak 1. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05), kojom je propisana nadležnost predstavničkog tijela, 
 te čl. 36. stavak 1. točka 6. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, 
broj 9/06 – pročišćeni tekst  i 14/06) kojim je propisana nadležnost predstavničkog tijela da 
uređuje ustrojstvo i djelokrug odjela.  
 
 
II OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA  
 
 Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela 
Istarske županije uvodi se Upravni odjel za kulturu Istarske županije sa sjedištem u Labinu, 
kao opredjeljenje Poglavarstva  Istarske županije. 

Upravni odjel za kulturu Istarske županije obavljati će poslove iz samoupravnog 
djelokruga za djelatnost kulture, poslove upravljanja ustanovama kojih je osnivač Istarska 
županija, pratiti realizaciju programa javnih potreba u kulturi, potpomagati ustanove, 
asocijacije amaterizma, kazalište, učilišta, udruge, matice, galerije i subjekte, pratiti, te 
osiguravati uvijete za ravnomjeran kulturni razvoj svih područja Istarske županije, podupirati 
zaštitu i očuvanje spomeničke, graditeljske i nematerijalne kulturne baštine Istre, 
potpomagati manifestacije u kulturi, izdavaštvu i umjetničkom stvaralaštvu. 

Također je ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu 
upravnih tijela Istarske županije brisan Zavod za prostorno uređenje koji je osnovan kao 
posebna javna ustanova.  

 
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Za uspostavu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije biti će potrebno osigurati 
financijska sredstva u Proračunu Istarske županije za 2009. godinu.  
 
 
IV ROK PROVEDBE OVOG ZAKLJUČKA  
 
 
 Za provedbu ove Odluke  određuje se rok do veljače  2009. godine.  

 
 
 
 
 
 

 
 


