
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Stručna služba za poslove  
Skupštine i Poglavarstva 
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906 
 
 
Klasa: 023-01/06-01/78 
Urbroj: 2163/1-01/26-06-1 
Pazin, 14. prosinca 2006. 

 
 
 
      POGLAVARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 
           n/p predsjednika Ivana Jakovčića 
 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedloga Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke 

o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela 
Istarske županije, dostavlja se 

 
 
 

U privitku Vam dostavljamo Prijedloga Zaključka o prihvaćanju nacrta i 
utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i 
djelokrugu upravnih tijela Istarske županije, te Vas molimo da isti uvrstite u 
dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva. 

 
 
 
 
 
  S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
         TAJNICA 
        Vesna Ivančić, dipl. iur. 
 



Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici 
održanoj dana ________ 2006. godine, donosi slijedeći 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije, 

 
2. Odluka iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu akta i sastavni je dio istog, te  

se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 
  

3. Za izvjestitelja na Skupštini Istarske županije određuje se Oriano Otočan, član 
Poglavarstva Istarske županije zadužen za međunarodnu suradnju i europske 
integracije. 

 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO 

 
 
 
 

Predsjednik 
Poglavarstva Istarske županije 

Ivan Jakovčić 



Na temelju članka 35. stavak 1. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01- vjerodostojno 
tumačenje, 129/05), te članka 36. stavak 1. točka 6. Statuta Istarske županije ("Službene 
novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst), Županijska skupština Istarske 
županije na sjednici održanoj dana _______ 2006. godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske 

županije 
 

 
 

1. U članku 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije", broj 18/05), stavak 6. mijenja se i glasi: "Kao 
posebna ustrojstvena jedinica unutar Stručne služba za poslove Skupštine i 
Poglavarstva ustrojava se Odsjek za međunarodnu suradnju i europske integracije". 

 
2. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama 

Istarske županije". 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin, 
 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
 
 

Predsjednik  
    Županijske skupštine Istarske županije 

Anton Peruško 



OBRAZLOŽENJE 
 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

 
 Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 59. i 77. Statuta Istarske 
županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst), kojima 
su propisane nadležnosti Županijskog poglavarstva kao izvršnog tijela Istarske županije, 
te nadležnost za donošenje akata u okviru svojih nadležnosti. 
Prema članku 35. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05), 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju 
ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela. Sukladno članku 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom 
jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom i 
statutom. 
 Prema članku 36. stavak 1. točka 6. Statuta Istarske županije ("Službene novine 
Istarske županije", broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst), Županijska skupština uređuje 
ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela. 
 
 

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOMA I POSLJEDICE KOJE  
ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 

 
Ovim aktom uređuje se sadržaj Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu upravnih tijela Istarske županije. Predmetnom Odlukom mijenja se članak 4. 
stavak 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije ("Službene 
novine Istarske županije", broj 18/05), usvojene na sjednici Županijske skupštine 19. 
prosinca 2005. godine. Mijenja se naziv ustrojstvene jedinice Stručne službe za poslove 
Skupštine i Poglavarstva, te se umjesto dosadašnjeg naziva Odsjeka za međuregionalnu 
i međunarodnu suradnju, upotrebljava naziv Odsjek za međunarodnu suradnju i europske 
integracije. 

Navedena promjena naziva sukladna je stvarnim nadležnostima Odsjeka, među 
kojima je potrebno istaknuti poslove bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje, 
poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama, suradnju na 
međunarodnim projektima, te suradnju s istarskim iseljenicima u svijetu. U sklopu 
poslova europskih integracija obavljaju se poslovi informiranja i edukacije građana, 
civilnog sektora, gospodarstva, te javnog sektora o procesima europskih integracija, te 
poslovi vezani uz kandidiranje i implementaciju projekata. 
 
 

III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 

 Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu 
Istarske županije za 2006. godinu. 
 
 

IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA 
 
 U privitku se dostavlja tekst predmetnog akta. 

 


