
 

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za proračun i financije 
Pula, Flanatička  29, p.p. 198 
tel.052/372-133, fax: 052/372-132 
 
KLASA: 023-01/07-01/18 
URBROJ: 2163/1-07/1-07-01 
Pula, 05. rujna 2007. 
 

PREDSJEDNIKU POGLAVARSTVA  
ISTARSKE ŽUPANIJE 

putem 
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE  

SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA  
Pazin, Dršćevka 3 

 
 
P r e d m e t :  Prijedlog Zaklju čka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i  
   dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravn og odjela za  
   prora čun i financije  
   - dostavlja se   
   
 
 U privitku dostavljamo Vam prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za proračun i 
financije radi uvrštenja na dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije. 
 
 S poštovanjem, 
 

 
 
 
 

PROČELNICA  
mr.sc. Silvana Kostešić  

 
 
 
 
Prilozi: 
- Prijedlog Zaključka 
- Pravilnik 
- Obrazloženje 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“, br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko Poglavarstvo Istarske 
županije na sjednici održanoj dana ___________ 2007. godine, donosi  
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
1. Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. 
 
 
2. Tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za 

proračun i financije Istarske županije u prilogu je ovog Zaključka i čini njegov sastavni 
dio. 

 
 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula,  
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
 
 
 
 
 
 

        Predsjednik 
        Ivan Jakovčić 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 53. stavka 3. i članka 96. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05), Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije br. 9/06 – pročišćeni tekst i 14/06) te Odluke 
o ustrojstvu i djelovanju upravnih tijela Istarske županije (Službene novine Istarske 
županije, br. 18/05), Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, uz Suglasnost 
Poglavarstva Istarske županije Klasa: ________________ Urbroj _________________ od 
_________ 2007.g., donosi 
 
 

IZMJENE I DOPUNE 
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU  

 UPRAVNOG ODJELA ZA PRORA ČUN I FINANCIJE  
ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
 

Članak 1. 
 
 Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela 
za proračun i financije, u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za proračun i 
financije Klasa: 023-01/06-01/14, Urbroj: 2163/1-07/1-06-01 od 13. ožujka 2006. god., 
mijenjaju se nazivi i uvjeti određenih radnih mjesta, i to: 
 

- u članku 7, redni broj 9 Naziv radnog mjesta glasi: Viši stručni referent – Voditelj 
Odsjeka uz uvjete završen VI/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, 
položen državni stručni ispit i 5 godina radnog iskustva u struci 

 
- u članku 7, redni broj 14  Naziv radnog mjesta glasi: Viši stručni referent – Voditelj 

Odsjeka uz uvjete završen VI/I stupanj stručne spreme upravnog ili ekonomskog 
smjera, položen državni stručni ispit i 5 godina radnog iskustava na poslovima 
utvrđivanja i naplate poreza 

 
- u članku 7, redni broj 16  u uvjetima dodaje se „ili upravnog“ smjera  

 
- u članku 7, redni broj 17 , u uvjetima dodaje se „ili upravnog“ smjera 

 
Članak 2. 

 
 U ostalom dijelu Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za proračun i 
financije Klasa: 023-01/06-01/14, Urbroj: 2163/1-07/1-06-01 od 13. ožujka 2006. god. 
ostaje neizmijenjen. 
 

Članak 3. 
 
 Ove Izmjene i dopune Pravilnika objaviti će se nakon davanja suglasnosti na iste 
od strane Poglavarstva Istarske županije, a stupaju na snagu 8 dana od dana objave na 



oglasnoj ploči u sjedištu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije u Puli, 
Flanatička 29. 
 
 
Napomena: 
Na ovaj Pravilnik Poglavarstvo Istarske županije dalo je Suglasnost Zaključkom Klasa: 
______________ Urbroj: ________________ od _______________ 2007. god.   
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
 I PRAVNI TEMELJ  
 
 Pravni temelj za donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za 
proračun i financije Istarske županije sadržan je u odredbi čl. 53 st. 3. i čl. 96. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01 i 129/05), 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 9/06. – drugi pročišćeni 
tekst) te Odluci o ustrojstvu i djelovanju upravnih tijela Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije, br. 18/05) kojom je propisano da Pročelnik Upravnog odjela za proračun 
i financije uz Suglasnost Poglavarstva Istarske županije donosi Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu, kao i njegove Izmjene i dopune. 
 
 II OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA  
 
 U odnosu na dosadašnji Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za 
proračun i financije Istarske županije, isti je mijenjan u dijelu koji se odnosi na pojedina 
radna mjesta unutar Upravnog odjela i to pod rednim brojem 9 i rednim brojem 14, zbog 
potrebe definiranja struke i uvjeta sukladno propisima, a na rednom broju 16 i 17 dopunjeni 
su uvjeti s alternativnim stručnim smjerom. Izmjene se predlažu temeljem zahtjeva iz 
Zapisnika o provedenom nadzoru u tijelima Istarske županije Klasa: 043-01/07-01/19, 
Urbroj: 515-12-01/2-07-02 od 27. srpnja 2007. god. 
 
 III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 
 Zapošljavanje prema ovom Pravilniku provoditi će se u skladu sa sredstvima 
osiguranim Proračunom Istarske županije. 
 
 IV ROK ZA PROVEDBU 
 
 U skladu sa ovim Pravilnikom zaposlenici će biti raspoređeni po njegovom stupanju 
na snagu.  


