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     ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE   
           n/r. Ivana Jakov čića  
 
 
 
 
 
PREDMET: Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ust roju i djelokrugu upravnih  
          tijela Istarske županije, dostavlja se 
 
 
 
 
 U privitku dostavljamo Vam Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i 
djelokrugu upravnih tijela Istarske županije radi uvrštenja na narednu sjednicu Poglavarstva 
Istarske županije.  
 
 S poštovanjem. 
 
 
 
      Tajnica  
         Vesna Ivančić , dipl. iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju čl. 35. stavak 1. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno 
tumačenje, 129/05), te čl. 36. stavak 1. točka 6. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“, broj 9/06 – pročišćeni tekst  i 14/06), Županijska skupština Istarske 
županije na sjednici održanoj dana ____________2007. godine, donosi  

 
 

O D L U K U   
o Izmjenama i dopunama  

Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istar ske županije 
 
 

Članak 1 . 
 
 U Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine“, 
broj 18/05), mijenjaju se odredbe kako slijedi:  
 
U čl. 4. stavak 1. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:  
 
„9. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju. 
10. Služba za unutarnju reviziju“ 
 

Iza stavka 5. članka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:  
 Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
gradnju ustrojavaju se:   
 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Buje-Buie 
za područje Grada Buje-Buie, Grada  Novigrad-Cittanova, Grada Umag-Umago, Općine 
Brtonigla-Verteneglio, Općine Grožnjan - Grisignana, Općine Oprtalj – Portole,  

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Buzet  
za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće,  

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Labin  
za područje Grada Labina i Općina Kršan, Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta 
Nedjelja ,  
 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Poreč – 
Parenzo   
za područje Grada Poreča - Parenzo  i Općina Funtana –Fontane,  Kaštelir-Labinci -
Castelliere-S. Domenica, Općine Sveti Lovreč, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Općine Višnjan-
Visignano, Općine Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera, 
 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Pazin  
za područje Općina Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine 
Motovun-Montona, Općine Sveti Petar u Šumi i Općine Tinjan,  

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Pula – Pola  
za područje Grada Vodnjan – Dignano, Općine Barban, Općine Fažana-Fasana, Općina 
Ližnjan – Lisignano, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat,  
 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem; Rovinj -
Rovigno  za područje Grada Rovinj – Rovigno i Općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj. 
 

Članak 2. 
  
U čl. 5. stavak 1. iza točke 6. dodaju se točke koje glase 
 

„ 6.a Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 
6.b. Služba za unutarnju reviziju“.  
 
 



Članak 3. 
 
 U čl. 12. na kraju teksta za riječi „jedinica lokalne samouprave „ stavlja se točka, a riječi „te 
rješavanje žalbi poreznih obveznika.“ brišu se.  
 

Članak 4. 
 
 U čl. 13. stavku 2. iza riječi „u samoupravnom djelokrugu županije,“ briše se riječ „te“,  
a na kraju rečenice briše se točka, te se dodaju riječi“, provodi javnu nabavu za zajedničke 
troškove nabave, te osigurava zastupanje Istarske županije kod sudova. “ 
 

Članak 5. 
 

Iza članka 14. dodaje se članak 14a koji glasi:  
„  Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja stručne poslove koji se odnose na 

prostorno uređenje i graditeljstvo, a osobito postupke izdavanja dokumenata prostornog 
uređenja, izvoda iz dokumenata, uvjerenja o statusu parcela, postupke izdavanja potvrda na 
akte o parcelaciji građevinskog zemljišta, izdavanje lokacijskih i građevnih dozvola, 
omogućava građanima neposredni uvid u dokumente prostornog uređenja i druge poslove.“       

 
Članak 6. 

 
 Iza članka 16. dodaje se članak 16a koji glasi:  
 „Služba za unutarnju reviziju dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske 
kontrole u javnom sektoru, neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i 
savjeta  u cilju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja. Unutarnja 
revizija obuhvaća faze procjene rizika, planiranje, obavljanje revizije, izvješćivanje i praćenje 
provedbe danih preporuka, a obavlja se kroz reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju 
uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju i reviziju IT sustava.“                     

 
Članak 7. 

 
Županijsko poglavarstvo imenovati će službenika koji će privremeno obavljati poslove 

pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju i Službe za unutarnju reviziju, do 
imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja.  

 
Članak 8. 

 
 Imenovani službenici koji obnašaju dužnost čelnika Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i graditeljstvo Istarske županije i Službe za unutarnju reviziju iz članka 4. ove 
Odluke  o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske 
županije, dužni  su donijeti  pravilnike o unutarnjem ustrojstvu najkasnije do 15. studenog 
2007. godine.  
 

Članak 9. 
 
 Čelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije dužan je 
najkasnije do 15. prosinca 2007. godine pripremiti nacrte Sporazuma o preuzimanju 
službenika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.  
 Čelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije dužan je 
najkasnije do 15. prosinca pripremiti nacrt Sporazuma o preuzimanju pokretnina, te 
Sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa između Istarske županije i Ureda državne 
uprave u svezi financiranja materijalnih troškova rada službenika Upravnog odjela za 
prostorno uređenje i gradnju Istarske županije.  
 



 
Članak 10. 

 
 Čelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju dužan je s danom 1. siječnja 
2008. godine rasporediti preuzete službenike iz čl. 6 na radna mjesta prema Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju.  
 

Članak 11. 
 
 Čelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju dužan je s danom 1. siječnja  
2008. godine preuzeti nezavršene predmete tijela Ureda državne uprave, Službe za  
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove,  Odsjeka za 
prostorno uređenje i Odsjeka za graditeljstvo Istarske županije  te najkasnije do 31. ožujka 
2008. godine preuzeti arhive svršenih predmeta.  
 

Članak 12. 
 
 Čelnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Službe za unutarnju reviziju i 
Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu dužni su najkasnije do 15. 
prosinca 2007. godine ostvariti pretpostavke za primjenu Uredbe o uredskom poslovanju 
(„Narodne novine“, broj 38/87, 38/88), Uputstva za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju 
(„Narodne novine“, broj 38/88) i Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim 
oznakama stvaralaca i primalaca akata (Narodne novine“, broj 38/88).  
 

Članak 13. 
 
 Ove Izmjene i dopune Odluke  o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
stupaju na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“ 
 

 
Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,  
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 

        Predsjednik  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 
I PRAVNA OSNOVA  
 
 Sadržana je u odredbi  čl. 35. stavak 1. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05), kojom je propisana nadležnost predstavničkog tijela, 
 te čl. 36. stavak 1. točka 6. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, 
broj 9/06 – pročišćeni tekst  i 14/06) kojim je propisana nadležnost predstavničkog tijela da 
uređuje ustrojstvo i djelokrug odjela.  
 
 
II OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA  
 
 Ovim Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske 
županije uvodi se Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju u kojem se obavljaju poslovi 
koji su  Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07) preneseni  u 
nadležnost Istarske županije. 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju ovim izmjenama i dopunama ustrojava 
se sa odsjecima u Bujama, Buzetu, Pazinu,  Poreču, Puli i Rovinju. 

Također se temeljem Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 
sektoru („Narodne novine“, broj 141/06) ustrojava Služba  za unutarnju reviziju kao posebna 
ustrojstvena jedinica.  

Također se brisanjem nadležnosti Upravnog odjela za proračun i financije jasno 
definira nadležnost Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu kao nadležnog tijela za 
postupanje po žalbama koje se izjavljuju na odluke tijela gradova i općina vezano za lokalne 
poreze. Također se definiraju nadležnosti  Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu 
u poslovima provođenja javnog nadmetanja za zajedničke troškove Istarske županije, kao i 
poslovi zastupanja  Istarske županije kod sudova.  
 
  
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Za provedbu ove Odluke biti će potrebno izdvojiti dodatna financijska sredstva u 
Proračunu Istarske županije za 2008. godinu koja će biti uvrštena u Proračun istarske 
županije za 2008. godinu. .  
 
 
IV ROKOVI IZVRŠENJA  
 
 
 Za provedbu ove Odluke određuje se rok od 3 mjeseca, osim za provedbu odredbi 
kojima je rok definiran samom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i 
djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
 
 
 
 

 
 
 


