
 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA  

      ISTARSKA ŽUPANIJA  
 Stručna služba Skupštine  
Pazin, Dršćevka 3, p.p.  
tel. 052 351-661, fax 622-90 
Klasa: 023-01/15-01/46 
Urbroj: 2163/1-01/02-15-1 
Pazin, 11. lipnja 2015.  
 
 
 
 
 
      ŽUPAN  ISTARSKE ŽUPANIJE  
       n/r. mr.sc. Valter Flego  
 
 
 
 
PREDMET: Odluka o podjeli odgovornosti,  dostavlja se  

 
 
 

 U privitku dostavljamo Vam prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o 
podjeli odgovornosti. 

 
 S poštovanjem.  

 
 
 
            Tajnica  
      Vesna Ivančić, dipl. iur. 

 
 
Prilog:  
 
a) Prijedlog Zaključka  
c) Obrazloženje  
d) Nacrt Odluke o podjeli odgovornosti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na temelju članka 95. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) čl. 7. St. 
2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 
141/06.) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 
10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 20. srpnja 2015. godine donosi  
 
 

O D L U K U  
o podjeli odgovornosti 

 
 

I. 
 

 Ovom Odlukom Župan Istarske županije dijeli odgovornosti za upravljanje 
proračunskim sredstvima u skladu s proračunskim načelima definiranim Zakonom o 
proračunu, te za ostvarivanje rashoda unutar programa i aktivnosti utvrđenih Proračunom 
Istarske županije sa pročelnicima upravnih tijela  
 
 

II. 
 

 U skladu s odredbama čl. 1. st. 2., čl. 22. stavak 2. i čl. 23. Odluke o ustrojstvu i 
djelokrugu upravnih tijela Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 13/09, 
5/12 i 9/13) sa pročelnicima upravnih tijela Župan dijeli odgovornost za: 
a) planiranje i izvršavanje njihova dijela proračuna,  
b) prikupljanje prihoda i primitaka iz nadležnosti upravnih tijela njihovo uplaćivanje u 
proračun,  
c) preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret 
proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za 
naplatu u korist proračunskih sredstava,  
d)  zakonitost, svrsishodnost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim 
sredstvima, kao i za  
f) izvršavanje svih drugih obveza upravnog tijela definiranih posebnim propisima iz 
nadležnosti upravnog tijela kojim pročelnik rukovodi ili je zadužen posebnim aktom Župana.  
 U izvršavanju obveza iz prethodnog stavka pročelnici upravnih tijela dužni su osobito 
poštivati odredbe koje se odnose na: poštivanje utvrđene visine proračunske pozicije, 
zabranu preraspodjela proračunske pozicije iznad 5%, obvezu izdavanja narudžbenica, 
odnosno provedbu postupka javne nabave prije plaćanja računa, poštivanje odredbi o 
avansnom plaćanju koje je moguće uz suglasnost pročelnika upravnog odjela za proračun i 
financije i župana, te poštovanje odredbi o obvezi objave javnog natječaja prije isplate 
donacije veće od 5.000,00 kn.  
 
 Prijenosom odgovornosti na pročelnike upravnih odjela ne isključuje se odgovornost 
Župana Istarske županije.  
 Dužnosti zakonitog izvršavanja naloga iz čl. 95. Zakona o proračunu u skladu s 
financijsko-računovodstvenim propisima i dužnosti zakonitog i svrhovitog trošenja javnog 
novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom nespojive su, pa je Župan 
zajedno sa pročelnicima upravnih tijela dužan voditi računa o navedenoj zakonskoj odredbi. 
Pročelnici upravnih tijela dužni su upozoriti Župana na eventualno postojanje deficita u 
pogledu primjene načela razdvajanja dužnosti. 
 

 
III. 
 

 Ovlasti i odgovornosti navedene u članku II. prenose se i na zamjenike Župana za 
područja za koja ih ovlasti Župan.  



IV. 
 

 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 1. 
Stručne službe Skupštine utvrđujem odgovornom Tajnicu Skupštine Istarske županije. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 2. 
Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno 
uređenje i gradnju utvrđujem odgovornim pročelnika Upravnog odjela za decentralizaciju, 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru razdjela 3. 
Upravnog odjela za proračun i financije utvrđujem odgovornom pročelnicu Upravnog odjela 
za proračun i financije Istarske županije, osim ako zakonom nije drugačije propisano. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru razdjela 4. 
Upravnog odjela za održivi razvoj utvrđujem odgovornim pročelnika Upravnog odjela za 
održivi razvoj Istarske županije. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru razdjela 5. 
Upravnog odjela za turizam utvrđujem odgovornom pročelnicu Upravnog odjela za turizam 
Istarske županije. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 6. 
Upravnog odjela za kulturu utvrđujem odgovornim pročelnika Upravnog odjela za kulturu 
Istarske županije. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru razdjela 7. 
Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu utvrđujem 
odgovornim pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodoprivredu Istarske županije. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 8. 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb utvrđujem odgovornom pročelnicu Upravnog 
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 9. 
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu utvrđujem odgovornom pročelnicu 
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.  
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 10. 
Upravnog odjela za Talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine utvrđujem 
odgovornim v.d. pročelnika Upravnog odjela za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke 
skupine Istarske županije.  
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 11. 
Kabineta župana utvrđujem odgovornim pročelnika Kabineta župana Istarske županije. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 12. 
Službe za javnu nabavu utvrđujem odgovornom pročelnicu Službe za javnu nabavu. 
 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 13. 
Službe za unutarnju reviziju utvrđujem odgovornim voditelja Službe za unutarnju reviziju. 
 



 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 14. 
Upravnog odjela za gospodarstvo utvrđujem odgovornom v.d. pročelnicu Upravnog odjela za 
gospodarstvo Istarske županije. 
 Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru: razdjela 15. 
Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove utvrđujem odgovornom 
pročelnicu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove.  

 
 

V. 
 

 Pročelnici upravnih tijela dužni su osigurati sustav evidencija radi praćenja i 
izvješćivanja o naplati prihoda i primitaka i realizaciji rashoda za programe navedene u točki 
IV: ove Odluke za koje su odgovorne zajedno sa Županom.  
 
 

VI. 
 

 Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije dostavljati će upravnim tijelima, 
na njihov zahtjev izvješća o izvršenju Proračuna koja su dužni uskladiti sa svojim 
evidencijama.  
 Pročelnici upravnih tijela na polugodišnjoj i godišnjoj razini pripremit će izvješća o 
rezultatima koji su ostvareni sredstvima namijenjenim za određene aktivnosti i programe iz 
njihove nadležnosti te iste dostaviti Upravnom odjelu za financije i proračun za potrebe 
objedinjavanja podataka o polugodišnjem i godišnjem izvršenju Proračuna.  
 Upravni odjel za financije i proračun će u okviru polugodišnjeg i godišnjeg 
izvještavanja o izvršenju Proračuna objediniti podatke svih pravnih odjela o rezultatima 
ostvarenja programa.  
 
 

VII. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 
Istarske županije".  
 
 
KLASA: 023-01/15-01/46 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 
Pula, 20. srpnja 2015. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA  

 
 
                  ŽUPAN   
         mr. sc. Valter Flego 
 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjeli / Službe u IŽ – svima, 
2. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
I PRAVNI OSNOV  
 
 Sadržan je u odredbi čl. 95. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 
109/07, 136/12 i 15/15) čl. 7. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u 
javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06.) kojima je omogućeno čelniku jedinice 
područje (regionalne) samouprave da može za obavljanje poslova iz čl. 95. st. 1. Zakona o 
proračunu prenijeti ovlasti i odgovornosti na druge osobe u skladu s aktima o unutarnjem 
ustrojstvu, čime se ne isključuje odgovornost Župana.  
 
 
II OCJANA STANJA  
 
 Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15.) 
propisane su nove obveze i odgovornosti odgovornih osoba za upravljanje proračunskim 
sredstvima. Ovom odlukom se osnažuju odgovornosti pročelnika upravnih tijela i ovlaštenih 
zamjenika Župana za pridržavanje propisa koji se odnose na izvršenje Proračuna, te se uz 
ostale odgovornosti koje pročelnici imaju kao službenici, za povredu službene dužnosti 
(tešku i laku), njihovu odgovornosti kao službenika za štetu, proširuju obveze pročelnika 
upravnog tijela koji su uz Župana suodgovorni za:  
a) planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,  
b) prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun,  
c) preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret 
proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za 
naplatu u korist proračunskih sredstava,  
d)  zakonitost, svrsishodnost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim 
sredstvima,  
f) izvršavanje svih drugih obveza upravnog tijela definiranih posebnim propisima iz 
nadležnosti upravnog tijela kojim pročelnik rukovodi ili je zadužen posebnim aktom Župana  
 Prilikom prenošenja dužnosti zakonitog izvršavanja naloga iz čl. 95. Zakona o 
proračunu u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i dužnosti zakonitog i 
svrhovitog trošenja javnog novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom 
nespojive su, pa čelnik tijela i pročelnici upravnih tijela, trebaju voditi računa o navedenoj 
zakonskoj odredbi. Pročelnici upravnih tijela dužni su upozoriti Župana na postojanje deficita 
u pogledu primjene načela razdvajanja dužnosti. Također se u odgovornost pročelnika 
upravnog tijela pronose sve druge obveze koje upravno tijelo mora izvršavati temeljem 
zakonskih obveza,za čije neizvršavanje također odgovaraju zajedno sa Županom.  
 
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.  
 
IV ROK IZVRŠENJA  
 
 Ovlasti i odgovornosti pročelnika upravnih tijela, odnosno zamjenika župana stupiti će 
na snagu 8 dana od dana objave ove Odluke u "Službenim novinama Istarske županije".  
 
 
 
 
 
 
 


