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PREDMET: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
                    unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije 

- dostavlja se 
 
 

U privitku dopisa dostavljamo Vam prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije na nadležno postupanje. 

 
S poštovanjem, 

 
 

v.d. PROČELNIKA 
Duško Kišberi 

 
Dostaviti: 

1. Naslovu 
2. Arhiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), članka 75. Statuta 
Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09) i članka 26. Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ 
br. 13/09, 5/12, 9/13 i 17/15), Župan Istarske županije na prijedlog v.d. pročelnika Službe 
Kabineta župana dana 20. siječnja 2016. godine donosi 
 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu   

Kabineta župana Istarske županije 
 
 

Članak 1. 
Članak 11. Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije Klasa: 023-
01/13-01/07, Urbroj: 2163/1/01/8-13-4 od 21. veljače 2013. godine i Klasa: 023-01/14-01/16, 
Urbroj: 2163/1-01/8-14-2 od 06. veljače 2014. godine (u nastavku: Pravilnik), mijenja se i 
glasi: 
„U Kabinetu župana Istarske županije sistematizirano je 17 radnih mjesta sa 24 izvršitelja 
kako slijedi: 
U tablici, u članku 11. za radno mjesto pod rednim brojem 8. „viši stručni/a suradnik/ca za 
protokol“ mijenja se broj izvršitelja kako slijedi: 
 
R.br. 
rad. 
mj. 

Naziv 
radnog 
mjesta 

Unutarnja 
ustrojstvena 

jedinica 

Kategori
ja 

Potkatego
rija 

Razina 
potkatego

rije 

Klasifikac
ijski rang 

Broj 
izvršit

elja 

8. Viši/a stručni 
suradnik/ca 
za protokol  

- II. Viši stručni 

suradnik 

- 6. 2 

 
 

Članak 2. 
 
 Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene i na snazi. 
 
 

Članak 3. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči u sjedištu 
Kabineta župana Istarske županije. 
 
KLASA: 023-01/16-01/ 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 20. siječnja 2016. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

         ŽUPAN 
mr.sc. Valter Flego 

 
Dostaviti: 
1. Kabinet župana IŽ, 
2. Stručna služba skupštine-Kadrovska evidencija, 
3. Pismohrana, ovdje 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Odredbom članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), propisano je da pravilnik o 
unutarnjem redu upravnog tijela županije donosi župan, na prijedlog pročelnika upravnog 
tijela. 
Člankom 75.st.2. Statuta Istarske županije propisano je da pravilnik o unutarnjem redu 
upravnih tijela donosi Župan/Županica. 
Člankom 26. Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 13/09, 5/12, 9/13 i 17/15) propisano je da se način rada i odlučivanja, 
unutarnja organizacija, broj djelatnika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga upravnog 
tijela s opisom poslova i stručnim uvjetima uređuje Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg 
donosi Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela. 
 

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih 
mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od 
značaja za rad upravnih tijela u skladu sa Statutom i općim aktima Istarske županije. 
Predloženom izmjenom i dopunom Pravilnika o odnosu na Pravilnik o unutarnjem redu 
Kabineta župana Istarske županije Klasa: 023-01/13-01/07, Urbroj: 2163/113-01/07, 
Urbroj:2163/1/01/8-13-4 od 21. veljače 2013. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije Klasa: 023-01/14-01/16, 
Urbroj: 2163/1-01/8-14-2 od 06. veljače 2014. godine, izvršena je slijedeća izmjena i dopuna:  
- u tablici, u čl. 11. radno mjesto pod rednim brojem 8. viši/a stručni/a suradnik/ca za protokol 
izmijenjeno je u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja i to na način da se umjesto jednog 
izvršitelja sistematiziraju dva izvršitelja. 
 
Slijedom navedenog, a temeljem odredbe članka 75. Statuta Istarske županije, predlaže se 
Županu Istarske županije prihvaćanje prijedloga te donošenje Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije u predloženom 
tekstu. Budući da Istarska županija uspješno provodi mnoge projekte, te da kao jedinica 
područne (regionalne) samouprave prati i prigodno obilježava međunarodne dane, državne 
praznike, vjerske blagdane i druge važne događaje iz daljnje i bliže kako hrvatske tako i 
svjetske povijesti, te organizira prijeme i posjete na razini Republike Hrvatske i 
međunarodnoj razini, posjete tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, 
prijeme i susrete s predstavnicima ustanova, različitih organizacija, institucija i trgovačkih 
društava, kao i s istaknutim pojedincima u zajednici, organizira prijeme visokih dužnosnika, 
predsjednika Republike, predsjednika Vlade, Sabora i drugih predstavnika Vlade Republike 
Hrvatske i državnih institucija, a te poslove sada obavlja jedna službenica, zbog povećanog 
obima i kvalitetnog obavljanja navedenih poslova potrebno je za navedeno radno mjesto 
predvidjeti još jednog izvršitelja.  
 

III. TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
Tekst prijedloga Pravilnika dostavlja se u privitku. 

 
 
 
 
 
 
 
 


