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PREDMET: Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i  
                    socijalnu skrb Istarske županije 

          - dostavljaju se 
 
 
 Poštovani, 

u privitku ovog dopisa dostavljamo vam Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, radi razmatranja i 
odlučivanja. 

 
S poštovanjem, 
 
 
 
 
          PROČELNICA 
      Sonja Grozić-Živolić 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), članka 75. Statuta 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 14/13 i 16/16) i članka 26. 
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije (Službene novine Istarske 
županije br. 13/09, 5/12), Župan Istarske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela 
za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, 30. siječnja 2017. godine donosi   

 
 

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

Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
 
 

Članak 1. 
U tablici, u članku 11. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu 
skrb Istarske županije Klasa: 023-01/10-01/56; Urbroj: 2163/1-01/8-10-2 od 29. listopada 
2010. godine, Klasa: 023-01/12-01/45; Urbroj: 2163/1-01/8-12-2 od 09. studenog 2012. 
godine (u nastavku: Pravilnik) mijenjaju se: 

- za radno mjesto pod rednim brojem 4. - naziv radnog mjesta, potkategorija i 
klasifikacijski rang; 

- za radno mjesto pod rednim brojem 6. - broj izvršitelja; 
- za radno mjesto pod rednim brojem 7. - naziv radnog mjesta i broj izvršitelja; 

tako da glase: 
 

4. Viši/a stručni/a suradnik/ica za pravne 
poslove II. Viši/a stručni/a 

suradnik/ica - 6. 1 

6. Viši/a stručni/a suradnik/ica za financije II. Viši/a stručni/a 
suradnik/ica - 6. 2 

7. Viši/a stručni/a suradnik/ica  II. Viši/a stručni/a 
suradnik/ica - 6. 1 

 
 

Članak 2. 
U članku 15. Pravilnika: 
- mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: 4. VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA 

PRAVNE POSLOVE;  
- u stavku „Osnovni podaci o radnom mjestu“ mijenja se „Potkategorija radnog mjesta“ 

i glasi „Viši/a stručni/a suradnika/ica“; te „Klasifikacijski rang“ i glasi „6.“; 
- u stavku Opis poslova radnog mjesta, mijenja se alineja prva i glasi: “- prati stanje u 

pravnim područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela te proučava i stručno obrađuje 
složenija pitanja iz djelokruga rada Upravnog odjela“; 

- u stavku Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta, mijenja se 
alineja druga i glasi: „- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima“.  

 
 

Članak 3. 
U članku 18. Pravilnika:  
- mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: 7. VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/ICA; 
- stavak Opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi:  

- „prati stanje u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela te proučava i stručno 
obrađuje složenija pitanja iz djelokruga rada Upravnog odjela 

- izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na 
usvajanje Skupštini i Županu Istarske županije  

- sudjeluje u prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i korištenju informacijskih 
sustava Istarske županije iz djelokruga rada Upravnog odjela  



- sudjeluje u realizaciji zadataka utvrđenih aktima Skupštine i Župana  
- obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika/ce.“: 

- u stavku „Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta – 1. 
Potrebno stručno znanje“ mijenja se alineja prva i glasi: „- magistar struke ili stručni 
specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti ili iz znanstvenog područja 
biomedicine i zdravstva“. 

 
 

Članak 4. 
U članku 19. Pravilnika, u stavku „Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog 
mjesta - 1. Potrebno stručno znanje“ alineja prva „- polje ekonomija“ briše se. 
 
 

Članak 5. 
U članku 20. Pravilnika: 
- stavak Opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi:  

-    „obavlja administrativne poslove za potrebe Upravnog odjela koji se odnose na prijem 
i otpremu akata, upisivanja akata u propisane očevidnike, vodi propisane očevidnike, 
obavlja poslove arhiviranja 

-       zaprima telefonske i telefaks poruke i e- mailove Upravnog odjela 
-       izrađuje narudžbenice, ubacuje račune u e-ovjeru i izrađuje naloge za isplatu 
-       prikuplja, kontrolira i priprema naloge za isplatu naknade za mrtvozornike 
-       vodi baze podataka iz djelokruga Upravnog odjela 
-       obavlja i druge uredske poslove po nalogu pročelnika“ 

- u stavku „Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta - 1. 
Potrebno stručno znanje“ alineja prva, iza „srednje stručne spreme“ dodaje se 
„upravne struke“. 

 
 

Članak 6. 
Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene i na snazi. 
 
 

Članak 7. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči u 
središtu Upravnog odjela u Puli, Flanatička 29. 
 
 
KLASA: 023-01/17-01/04 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 
Pula, 30. siječnja 2017. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
       ŽUPAN 

mr. sc. Valter Flego 
 

Dostaviti: 
1. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ, 
2. Stručna služba - kadrovska evidencija, 
3. Pismohrana, ovdje 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA 
Odredbom članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11) propisano je da 
pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela županije donosi župan, na prijedlog pročelnika 
upravnog tijela.  

Odredbom članka 75. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije 
br. 10/09, 4/13 i 16/16) propisano je da pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela donosi 
župan. 

 
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA 

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 Pravilnika u odnosu na Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Klasa: 023-01/10-01/56; Urbroj: 2163/1-01/8-10-2 od 29. 
listopada 2010. godine, i njegove izmjene Klasa: 023-01/12-01/45; Urbroj: 2163/1-01/8-12-2 
od 09. studenog 2012. godine isti se usklađuje sa aktualnim i predvidivim potrebama u 
upravnom tijelu (povećanje poslova koje su prenijete u nadležnost temeljem zakona) i 
mogućnostima prijma (putem programa stručnog osposobljavanja), te trenutnom izostanku 
međunarodnih projekata koji se provode putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu 
skrb. 

Zbog toga se, umjesto 2 izvršitelja na radnom mjestu „viši/a stručni/a suradnik/ica za 
međunarodne projekte“ (nepopunjena radna mjesta koja se ukidaju) predlaže povećati broj 
izvršitelja na radnom mjestu „viši/a stručni/a suradnik/ica za financije“ sa „1“ na „2“ dok se za 
drugog izvršitelja predlaže naziv radnog mjesta „viši/a stručni/a suradnik/ica“ sa 
odgovarajućim izmjenama u Opisu poslova radnog mjesta i Opisu razine standardnih mjerila 
za klasifikaciju radnog mjesta odnosno potrebnog stručnog znanja. 

Umjesto radnog mjesta „viši savjetnik za pravne poslove“ predlaže se radno mjesto 
„viši/a stručni/a suradnik/ica za pravne poslove“ a s tim prijedlogom usklađuju se (tj. 
smanjuju) i potkategorija i klasifikacijski rang radnog mjesta. 

Mijenja se, odnosno proširuje opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog 
mjesta - potrebno stručno znanje za radno mjesto „viši/a referentica“ koje više nije 
ograničeno samo na polje ekonomija nego na cjelokupno područje društvenih djelatnosti, dok 
se opis poslova radnog mjesta i razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta - 
potrebno stručno znanje za radno mjesto „administrativni/a tajnik/ica“ prilagođavaju stvarnim 
potrebama i ograničavaju na srednju stručnu spremu upravne struke. 

Sveukupno se ovim izmjenama ne mijenja ukupan broj izvršitelja, a financijski zahtjevi 
se smanjuju jer se umjesto ranga savjetnika/ice predlaže niži rang tj. suradnik/ica. 

Slijedom navedenog, predlaže se prihvaćanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u predloženom tekstu. 

 
III. TEKST PRIJEDLOGA PRAVILNIKA 

Tekst prijedloga Pravilnika sastavni je dio ovoga obrazloženja. 
 


