
 Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA ISTARSKE ŽUPANIJE  

(NAZIV KONAČNOG AKTA) 
 

Nositelj izrade izvješća: Stručna služba Skupštine  
Mjesto, Pazin datum 10. prosinca 2019.  

 
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije  

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  Stručna služba Skupštine  

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 
66/19) koji je stupio na snagu u srpnju 2019. godine, propisano 
je da se jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave  mogu povjeriti poslovi neposredne provedbe 
zakona u prvom stupnju i drugi upravni i stručni poslovi. 
Stupanjem na snagu posebnih zakona, razmjerno povjerenim 
poslovima, Županije su 1. siječnja 2020. godine, dužne preuzeti 
državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, 
pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad 
mjesno nadležnih ureda državne uprave.  
 
Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01, 60-01 –vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 193/13 – pročišćeni tekst, 
144/12 i 123/17) propisuje da se ustrojstvo upravnih tijela 
jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave 
uređuje općim aktom jedinice, u skladu sa statutom, i zakonom, 
te da predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo, djelokrug rukovođenje i 
druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Istarske 
županije. 
 

Objava dokumenata za savjetovanje  
 
 
Razdoblje provedbe savjetovanja  
 

Navesti poveznicu na internetsko mjesto odnosno portal 

 https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6212 

 

Navesti razdoblje trajanja savjetovanja  

od 11. studenog do 10. prosinca 2019. godine.  

Navesti razloge za provedbu savjetovanja u kraćem roku (ako je rok 
kraći od 30 dana):   

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

Navesti skupine podatke o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima 

Ministarstvo uprave RH  

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

 

Priložiti tablicu prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi –prilog 1. 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  Povjerenik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika 
dostavio je pozitivno očitovanje i po čl. 150 Z0R-a. 

https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6212


Ministarstvo uprave – dostavilo je primjedbe na tekst svih Odluka koje 
su županije dostavile na očitovanje  

Troškovi provedenog savjetovanja .Nema troškova. 

 

  



Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja Status prijedloga ili mišljenja (prihvaćanje/neprihvaćanje s  
obrazloženjem)  

1.  Ministarstvo uprave 
RH 

Članka 8.  Člankom 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi propisano je da se statutom županije za 
obavljanje poslova iz njezinog samoupravnog djelokruga 
osnovati upravna tijela i izvan njezina sjedišta. Što se tiče 
ispostava za obavljanje povjerenih poslova državne 
uprave , njihovo ustrojavanje ne proizlazi iz važećeg 
zakona, niti se sustav ispostava koje su bile ustrojene u 
okviru ureda državne uprave ne može preslikati na 
županije. Naime, u ispostavama ureda državne uprave se 
obavljaju poslovi različitih upravnih područja. Ured državne 
uprave (bio) je tijelo državne uprave , na čelu s 
predstojnikom kao čelnikom toga tijela. Sada će se 
povjereni poslovi obavljati unutar različitih upravnih tijela 
županije, na čelu kojih su pročelnici koji tim upravnim 
tijelima upravljaju, sustav hijerarhijske odgovornosti 
potpuno je drugačiji od dosadašnjeg u kojem je, 
ponavljamo, predstojnik bio čelnik tijela državne uprave.  
Stoga se predlaže, umjesto ispostava, predvidjeti radna 
mjesta samostalnih izvršitelja na kojima će poslove 
obavljati službenici u okviru pojedinog upravnog tijela 
županije. Izuzetno mogu se predvidjeti ispostave u okviru 
jednog upravnog tijela županije. 

Prihvaća se.  

2. Ministarstvo uprave  Članak 8.  Što se tiče matičnih ureda , predlaže se navesti u sastavu 
kojeg upravnog tijela djeluju matični uredi, navesti koji su 
matični uredi na području županije te uputiti na određivanje 
istih posebnim propisom kojim se uređuju područja 
matičnih ureda.  

Primjedba se prihvaća, te se uređuje kako slijedi:  

Poslovi iz područja matičarstva obavljaju se u  unutar Upravnog 
odjela za opće i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za opće 
poslove, matičarstvo i osobna stanja građana Pula-Pola u matičnim 
uredima Buje-Buie, Umag-Umago , Novigrad-Cittanova, Buzet, 
Labin, Pazin, Potpićan, Poreč-Parenzo. Rovinj-Rovigno  i Vodnjan-
Dignano sa pripadajućim matičnim područjima uređenim Uredbom 
o područjima matičnih ureda.   



 Ministarstvo uprave  Članak 12.  Brisati riječ „upravnog“ vezano za nadzor nad statutima i 
pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg 
vrtića.  

Primjedba se prihvaća 

3. Ministarstvo uprave 
RH 

Članak 20.  Da se navedu poslovi vezano za poslove koji se odnose na 
osobna stanja građana kako slijedi: 

- osobna stanja građana: promjene osobnog imena, 
naknadne upise, ispravci, dopune, te poništenje upisa u 
državnim maticama; ispravke u registru životnog 
partnerstva i evidenciji o državljanstvu, unos podataka u 
jedinstvene informacijske sustave državnih matica, 
evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te 
izdavanje dokumenata iz istih , dostave obavijesti o 
promjenama nadležnim tijelima koja vode službene 
evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim 
maticama , registru životnog partnerstva i evidenciji o 
državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u 
vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, 
sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog 
državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike 
Hrvatske;   

 

Primjedba se prihvaća  

4. Ministarstvo uprave  Čl. 20.  Predlaže se brisanje poslova koji nisu preneseni poslovi 
UDU već se obavljaju kroz informacijski sustav u okviru 
složene usluge e-Novorođenče, kroz informacijski sustav 
državnih matica koji se prosljeđuju nadležnom tijelima:  

- prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na 
adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o 
prebivalištu 

- prosljeđivanje podataka, odnosno zahtjeva za provođenje 
postupka prijave novorođene djece na obvezno 
zdravstveno osiguranje; prosljeđivanje zahtjeva za 
dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno 

Primjedba se prihvaća. 



dijete. 

5. Ministarstvo uprave  Članak 20. Da se navedu poslovi vezano za poslove koji se odnose na 
registar birača kako slijedi 

- vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u 
registar birača, ispravke , dopune i promjene podataka 
upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, 
upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa 
birača, izdavanje potvrda te drugi poslovi sukladno zakonu 
kojim se uređuje registar birača 

Primjedba se prihvaća.  

6. Ministarstvo uprave 
RH  

Čl. 20.  Traži se da se brišu poslovi traženja dodjele OIB-ova i 
ispisivanja potvrda u ime porezne uprave jer se ne radi o 
povjerenim poslovima iz područja opće uprave jer je čl. 8. 
Zakona o osobnom identifikacijskom broju („Narodne 
novine“, br. 60/08 Ministarstvo financija, Porezna upravapo 
službenoj dužnosti određuje OIB na temelju podataka o 
kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju, odmah 
nakon preuzimanja upisanih podataka, u ovom slučaju 
podataka za novoupisane udruge (pravne osobe) u registar 
udruga, o čemu se tim udrugama ispisuje potvrda o OIB-u.  

Primjedba se prihvaća.  

7.  Ministarstvo uprave  Čl. 20  Da se navedu poslovi vezano za poslove koji se odnose na 
registar udruga kako slijedi:  

poslove u vezi s upisom udruga i upisa promjena u registar 
udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga 
sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u 
informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga te 
izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije 
udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra 
udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno 
zakonu kojim se uređuju udruge, upis stranih udruga u 
registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis 
promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja 
stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje registra 
stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke 

Primjedba se prihvaća  



isprava stranih udruga te izdavanja potvrda iz navedenih 
službenih evidencija,  

8. Ministarstvo uprave  Čl. 20.  Da se navedu poslovi vezano za poslove koji se odnose na 
registar zaklada  kako slijedi:  

- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada 
Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada, upis stranih 
Zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, 
vođenje promjena u registar stranih zaklada, obavljanje 
nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada 
sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te 
izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija 

Primjedba se prihvaća.  

9. Ministarstvo uprave  Čl. 20  Da se navedeni poslovi prebace u samoupravni djelokrug Istarske 
županije:  

- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno 
povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora 

 

Primjedba, prihvaća se  

10. Ministarstvo uprave  Čl. 31.  Da nije jasno koje poslove preuzima javna ustanova, odnosno 
pojedina upravna tijela iz čl. 31. st. 2. Odluke.  

Primjedba, prihvaća se i dodatno obrazlaže.   Javna ustanova 
„Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i 
fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei“ osnovana je temeljem odredbi Zakona 
o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 
147/14 i 123/17), 
 
Veći dio službenika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i 
europske poslove je već temeljem sporazuma uz svoj pristanak 
premješten u novoosnovanu javnu ustanovu, u koju će još jedna  
službenica biti raspoređena uz suglasnost, dok će dvije službenice 
biti raspoređene u druga upravna tijela. Poslove koje će preuzeti 
druga upravna tijela detaljnije su popisana u opisu djelokruga 
upravnih tijela u čl. 11., 15. i 23. Odluke.  



 

11.  Ministarstvo uprave  Čl. 31.  Potrebno je navesti koja upravna tijela kao upravna tijela 
ustrojena ovom Odlukom nastavljaju s radom.   

Primjedba se prihvaća. Slijedom navedenog čl. 32. st. 3. navedeno 
je: 

Danom stupanja na snagu ove Odluke započinje s radom Upravni 
odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove 

12. Ministarstvo uprave  Čl. 31.  Potrebno je navesti koja upravna tijela nastavljaju  s radom 
pod novim nazivom i djelokrugom utvrđenim ovom 
Odlukom.   

Primjedba se prihvaća: Slijedom navedenog u čl. 31. st. 4. navode 
se upravna tijela koja nastavljaju sa radom, s izmijenjenim 
nazivom , djelokrugom rada ili unutarnjim ustrojem:  Upravni odjel 
za održivi razvoj, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku 
kulturu, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel 
za proračun i financije, Upravni odjel za prostorno uređenje i 
gradnju, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribarstvo i vodno gospodarstvo, Upravni odjel za turizam, Upravni 
odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine, 
Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, Upravni odjel za 
gospodarstvo, Stručna služba Skupštine, Služba za unutarnju 
reviziju  i Kabinet župana. 
 

13. Ministarstvo uprave  Čl. 33.  Primjedba vezana za donošenje i stupanje na snagu 
Pravilnika o unutarnjem redu 

Primjedba nije jasna jer u oglednom primjerku Pravilnika o 
unutarnjem redu koje nam je dostavilo Ministarstvo uprave 
naznačeno je da Pravilnici o unutarnjem redu mogu stupiti na 
snagu 2. siječnja 2020. godine. To znači da oni moraju biti donijeti 
ranije i biti objavljeni na oglasnim pločama, ali ne mogu stupiti na 
snagu prije nego stupe na snagu posebni Zakoni i Odluka o 
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije. Skupština 
Istarske županije zakazana je za dan 13. prosinca 2019. godine 
kada će razmatrati i prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
upravnih tijela Istarske županije. Potom slijedi usuglašavanje 
prijedloga pravilnika sa sindikalnim predstavnikom, te potom 
usvajanje, objava na oglasnim pločama, kako bi isti stupili na 
snagu 2. siječnja 2020. godine. Donošenje Pravilnika preduvjeti je 



za donošenje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 
stvaratelja i primatelja pismena koji će također stupiti na snagu 2. 
siječnja 2020., a isti osnova za  pripremu informatičke 
infrastrukture za početak rada službenika u upravnim tijelima 
Istarske županije.   

14.  Ministarstvo uprave  Čl. 33 Vezano za komentare da nije jasno koji se službenici 
preuzimaju u u koje tijelo, te da se službenicima upravnog 
tijela ne mogu temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
upravnog tijela Istarske županije ne mogu rasporediti u 
javnu ustanovu jer im se na taj način mijenja status.  

Službenici Upravnog  odjela za međunarodnu suradnju i europske 
poslove su prešli na rad u javnu ustanovu temeljem sporazuma i uz 
suglasnost  službenika. Preostali službenici će biti raspoređeni u 
druga upravna tijela Istarske županije ovisno o poslovima koje 
obavljaju. Nije obveza da se ova pitanja detaljno uređuju Odlukom 
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela. 

15. Ministarstvo uprave  Ostale odredbe Odluke  - koje se odnose na naziv odluke, navođenja djelokruga 
inspekcijskih poslova, izdvajanja poslova UDU od poslova 
iz samoupravnog djelokruga, uređivanja i poslova koji su 
propisani posebnim zakonima, brisanjem poslova 
inspekcijskog nadzora, odredbe vezano za kontinuitet 
obavljanja poslova, vezano za čl. 103.-105. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 
61/11 i 4/18), navođenje odredbe da će Župan ovlastiti 
službenika koji će privremeno obavljati poslove pročelnika 
do izbora pročelnika na temelju javnog natječaja. Da se 
odredi rok u kojem će Župan, na prijedlog pročelnika 
donijeti pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela, te 
odredba da zatečeni službenici i namještenici dosadašnjih 
upravnih tijela do rasporeda prema novom pravilniku 
nastavljaju obavljati poslove koje su do tada obavljali. 

- primjedbe koje se odnose na nomotehniku, nazivlje i sl.  

Primjedbe na ostale odredbe Odluke već su ranije ugrađene u 
tekst odluke   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- primjedbe na nomotehniku, nazivlje i sl prihvaćene i ugrađene u 
konačni tekst.  

16.   Povjerenik Sindikata 
državnih i lokalnih 
službenika i 
namještenika  

Na tekst Odluke u 
cjelini.  

Nema primjedbi, dostavljeno je pozitivno očitovanje   



17.   Upravna tijela Istarske 
županije  

Na čl. 4., 14. i 23. 
odluke  

Primjedbe se odnose na preciziranje odredbi vezano za 
primjenu propisa u čl. 4., opise poslova informatizacije i 
digitalizacije kod Kabineta župana i nomotehničke dorade 
kod Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb gdje je 
omaškom dva puta navedeni isti djelokrug rada.  

Prihvaćaju se.  

 


