
 
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA  
 ISTARSKA ŽUPANIJA  
Stručna služba Skupštine  
Klasa: 035-02/16-01/01 
Urbroj: 2163/1-01/02-16-1 
Pazin, 15. siječnja 2016. 
 
 
 
 
 
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE  
       n/r. mr.sc. Valter Flego 
 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja kojim se utvrđuju brojčane 
         oznake upravnih tijela za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga      
         Istarske županije  
 
 
 
Poštovani,  
 
 
 U privitku dostavljam Vam Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja kojim se 
utvrđuju brojčane oznake upravnih tijela za obavljanju  poslova iz samoupravnog djelokruga 
Istarske županije na razmatranje i usvajanje.  
 
 
S poštovanjem.  
 
 
 
 
         Tajnica Skupštine  
         Vesna Ivančić, dipl. iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 7/2009 i 150/11), članka 
5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i 
primalaca akata ("Narodne novine", broj 38/88 i 7/09), Župan Istarske županije dana 19. 
siječnja 2016. godine donosi  
 

 
R J E Š E N J E  

o izmjenama i dopunama 
Rješenja kojim se utvr đuju broj čane oznake upravnih tijela za obavljanje poslova iz  

samoupravnog djelokruga Istarske županije 
 
 
I 

  
U Rješenju kojim se utvrđuju brojčane oznake upravnih tijela za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 5/13 i 
12/13) pod točkom I. alinea 18. briše se tekst :  
 
"Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  
sa sjedištem u Bujama - Buie 2163/1-18-1 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  
sa sjedištem u Buzetu 2163/1-18-02 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  
sa sjedištem u Labinu 2163/1-18-03/ 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  
sa sjedištem u Pazinu 2163/1-18-04/ 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  
sa sjedištem u Poreču - Parenzo 2163/1-18-05/ 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju 
sa sjedištem u Puli-Pola 2163/1-18-07/  
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  
Sa sjedištem u Rovinju - Rovigno 2163/1-18-07/ 
 
Odsjek za decentralizaciju i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
sa sjedištem u Puli-Pola 2163/1-18-08/ 
 
Odsjek za drugostupanjski upravni postupak i zastupanje 
sa sjedištem u Puli-Pola 2163/1-18-09/ 
 
Odsjek pisarnice  
sa sjedištem u Puli-Pola 2163/1-18-10/", 
 

te se umjesto toga teksta dodaje tekst koji glasi: 
 
„Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje - Buie 
2163/1-18-01 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buzet  
2163/1-18-02 



Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin  
2163/1-18-3 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin  
2163/118-04 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč - Poreč  
2163/1-18-05 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula - Pola 
2163/1-18-06 
 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj - Rovigno 
2163/1-18-06 
 
Odsjek pisarnice  
2163/1-18-08 
 
Odsjek za decentralizaciju i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
2163/1-18-09“. 
 

II. 
 
U svim ostalim odredbama Rješenje kojim se utvrđuju brojčane oznake upravnih tijela za 
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", broj 5/13 i 12/13) ostaje neizmijenjeno.  
 

III. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske 
županije", a primjenjuje se od 1. veljače 2016. godine.  
 
 
 
KLASA: 035-02/16-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 19. siječnja 2016. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

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



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
I PRAVNI TEMELJ  
 
 Sadržan je u odredbama Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 
7/2009) koji se primjenjuje u Uredskom poslovanju jedinica područne (regionalne) 
samouprave i čl. 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim 
oznakama stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine", broj 38/88 i 7/09) kojim je 
uređeno da su poslovi vezani za utvrđivanje brojčane oznake upravnih tijela za obavljanje 
poslova iz samoupravnog djelokrug Istarske županije u nadležnosti izvršnih tijela jedinica 
područne (regionalne) samouprave.  
 
II OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA  
 
 Donošenje Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja kojim se utvrđuju brojčane 
oznake upravnih tijela za objavljenje poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije 
omogućava se provedba odredbi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i 
djelokrugu upravnih tijela Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 17/15), 
te Zaključka o prihvaćanju inicijative za premještanje sjedišta Odsjeka za prostorno uređenje 
i gradnju Rovinj-Rovigno iz Rovinja u Bale-Vale ("Službene novine Istarske županije", broj 
20/15).  
 Zbog navedenog predlaže se donošenje Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja 
kojim se utvrđuju brojčane oznake upravnih tijela za objavljenje poslova iz samoupravnog 
djelokruga Istarske županije u predloženom tekstu  
 
 
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 
 Za provedbu ovog Rješenja nisu potrebna dodatna financijska sredstva osim 
sredstava osiguranih Proračunom za redovno financiranje tijela.  
 
 
 


