
 

 
 
 
 
 
       

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za održivi razvoj 

Flanatička 29, 52100 Pula, p.p. 198 
tel. (0)52  352 190;  fax. (0)52  352 191 
 
Klasa:  023-01/16-01/05 
Urbroj: 2163/1-08/1-16-1 
Pula,   18. ožujka 2016. 
 
        
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 
           
       Dršćevka 3, Pazin 
 
 
 
PREDMET:  Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o u nutarnjem redu 
   Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske župan ije 
  - dostavlja se 
 
  
 Poštovani,  
 
 priloženo Vam prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za održivi razvoj Istarske županije na nadležno postupanje i odlučivanje. 
 
 
 S poštovanjem,  
 
 
 
       PROČELNIK 
 
       Josip Zidarić, dipl.ing.arh.  
     
 
 
Privitak: 
1. Pravilnik s obrazloženjem 1x 

 

 



Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 86/08, 61/11), članka 75. 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) i članka 26. 
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 13/09, 9/13 i 17/15), a u svezi sa člankom 32. Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), 
Župan Istarske županije na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj, dana 18. 
ožujka 2016. godine donosi  

 
 

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

Upravnog odjela za održivi razvoj 
 

 
Članak 1. 

Članak 11. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije  
Klasa: 023-01/10-01/51; Urbroj: 2163/01/8-10-2 od 28. listopada 2010. godine, Klasa: 023-
01/11-01/41; Urbroj: 2163/01/8-11-2 od 08. studenog 2011. godine i Klasa: 023-01/15-01/44; 
Urbroj: 2163/-01/8-15-2 od 23. lipnja 2015. godine, mijenja se i glasi: 
 
„U Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije sistematizirano je 12 radnih mjesta s 
16 izvršitelja kako slijedi“ 
U tablici, u članku 11. za radno mjesto pod rednim brojem 6. – viši stručni suradnik za 
pomorstvo, mijenja se broj izvršitelja kako slijedi:  

6. Viši stručni suradnik za 
pomorstvo 

„ II. Viši stručni 
suradnik - 6. 2 

 
Članak 2. 

Članak 17. mijenja se i glasi: 
„Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju r adnog mjesta 
1. Potrebno stru čno znanje 
- magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti - polje 

tehnologija prometa i transport, temeljne tehničke znanosti ili strojarstvo ili znanstvenog 
područja društvenih znanosti – polje pravo.“ 

 
Članak 3. 

 Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene i na snazi.  
 

Članak 4.  
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči u 

središtu Upravnog odjela u Puli, Flanatička 29. 
 
 

KLASA: 023-01/16-01/15 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 18. ožujka 2016. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

          ŽUPAN  
         mr.sc. Valter Flego 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za održivi razvoj 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 

 
Pravni temelj za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 
Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije sadržan je u odredbi članka 4. stavka 3. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ RH br. 86/08, 61/11) kojim je propisno da pravilnik o unutarnjem redu za 
upravna tijela donosi župan na prijedlog pročelnika, članka 75. stavak 2. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13) kojim je propisano da pravilnik 
o unutarnjem redu upravnih tijela donosi Župan/Županica i članka 26. Odluke o ustrojstvu i 
djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 13/09 i 
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, a u svezi sa člankom 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14). 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE ĐUJU AKTOM I OCJENA STANJA  
  
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 
Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije Klasa: 023-01/10-01/51; Urbroj: 
2163/01/8-10-2 od 28. listopada 2010. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Klasa: 023-01/11-01/41; Urbroj: 
2163/01/8-11-2 od 08. studenog 2011. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Klasa: 023-01/15-01/44; Urbroj: 2163/-
01/8-15-2 od 23. lipnja 2015. godine izvršene su slijedeće izmjene i dopune: 
- u tablici, u članku 11. radno mjesto pod rednim brojem 6. – viši stručni suradnik za 
pomorstvo izmijenjeno je u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja i to na način da se umjesto 
jednog izvršitelja sistematiziraju dva izvršitelja 
- u članku 17. u dijelu koji se odnosi na potrebno stručno znanje nadodaje se - znanstveno 
područje društvenih znanosti – polje pravo. 
 
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 Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije 
u predloženom tekstu s ciljem da se u Odsjeku za pomorstvo promet i infrastrukturu, 
omogući zapošljavanje još jednog službenika/ce s visokom stručnom spremom na 
neodređeno vrijeme zbog kadrovskih promjena u navedenom Odsjeku. 
 
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
Za provedbu ovog akta osigurana su financijska sredstva u Proračunu Istarske županije za 
2016. godinu.  
  
IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
 
U privitku se dostavlja tekst predmetnog akta. 


