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    POGLAVARSTVU ISTARSKE ŽUPANIJE  
    n/r. predsjednika g. Ivan Jakov čić  
 
 
 
 
Predmet: Prijedlog Zaklju čak o ovlaštenju za obavljanje poslova pro čelnika Upravnog  
                 odjela za prostorno ure đenje i gradnju 
 
    - dostavlja se  
 
 
 
 U privitku dostavljam Vam Prijedlog Zaključak o ovlaštenju za obavljanje poslova 
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju. 

Molimo Vas da prijedlog Zaključka uvrstite na narednu sjednicu Poglavarstva 
Istarske županije.  
 
 
Sa poštovanjem.  
 
 
 
 
       Tajnica  
         Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Na temelju čl. 53. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01 i 129/05), i čl. 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije Klasa: 023-01/07-01/52 Urbroj: 2163/1-
01/4-07-3 od 22. listopada 2007., Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 
_______________donosi  
 

Z A K L J U Č A K  
o ovlaštenju za obavljanje poslova pro čelnika 

Upravnog odjela za prostorno ure đenje i gradnju 
 
 
 

1. Grozdana Lovrečić, VSS, VII/1 – dipl. ing. građ. s položenim državnim i stručnim 
ispitom, na radnom mjestu pomoćnika pročelnika Upravnog odjela za održivi 
razvoj ovlašćuje se za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela 
za prostorno uređenje i gradnju do imenovanja pročelnika temeljem natječaja. 

 
2. Imenovana službenica iz članka 1. ovog Zaključka dužna je : 

 
- donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i 

gradnju do 15. studenog 2007.,  
- najkasnije do 15. prosinca 2007. godine pripremiti nacrt Sporazuma o 

preuzimanju službenika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji,  
- najkasnije do 15. prosinca 2007. godine pripremiti Sporazum o preuzimanju 

pokretnina, te Sporazum o utvrđivanju međusobnih odnosa između Istarske 
županije i Ureda državne uprave u svezi financiranja materijalnih troškova,  

- s danom 1. siječnja 2008. godine rasporediti preuzete službenike, 
- 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 preuzeti arhive svršenih predmeta,  

- najkasnije do 15. prosinca 2007. godine s drugim upravnim tijelima Županije 
ostvariti pretpostavke za primjenu uredskog poslovanja.  

 
3. Od dana imenovanja službenica iz stavka 1. ovog Zaključka ostvarujem pravo na 

razliku plaće do koeficijenta 4,00 i kalkulativne osnovice uvećane za 0,5% na ime 
minulog rada za svaku navršenu godinu radnog staža, sukladno odredbama 
Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske 
županije.  

 
4. Ovaj Zaključak  stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama Istarske županije“. 
 
Klasa:  
Urbroj:  
Pula,  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
POGLAVARSTVO ISTARSK E ŽUPANIJE 

 
 
          Župan  
            Istarske županije  



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
I PRAVNI TEMELJ  
 
 Sadržan je u odredbi čl. 53. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01 i 129/05) kojim je propisano da upravnim tijelima 
upravljaju pročelnici i čl. 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu 
upravnih tijela Istarske županije Klasa: 023-01/07-01/52 Urbroj: 2163/1-01/4-07-3 od 22. 
listopada 2007., kojim je propisano ovlaštenje Poglavarstvu Istarske županije da imenuje 
službenike koji će obavljati dužnost čelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju 
do izbora pročelnika temeljem javnog natječaja.  
 
 
II OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA  
 

Ovim Zaključkom ovlaštena je Grozdana Lovrečić, na radnom mjestu pomoćnika 
pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj za privremeno obavljanje poslova pročelnika 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju do imenovanja pročelnika temeljem 
natječaja. Imenovana ispunjava sve zakonom propisane uvijete za obavljanje poslova 
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, te ima radno iskustvo u radu na 
sličnim poslovima. Imenovana je dužna : 

- donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju 
do 15. studenog 2007.,  

- najkasnije do 15. prosinca 2007. godine pripremiti nacrt Sporazuma o preuzimanju 
službenika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji,  

- najkasnije do 15. prosinca 2007. godine pripremiti Sporazum o preuzimanju 
pokretnina, te Sporazum o utvrđivanju međusobnih odnosa između Istarske županije i Ureda 
državne uprave u svezi financiranja materijalnih troškova,  

- s danom 1. siječnja 2008. godine rasporediti preuzete službenike, 
- 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 preuzeti arhive svršenih predmeta.  

- najkasnije do 15. prosinca 2007. godine s drugim upravnim tijelima Županije 
ostvariti pretpostavke za primjenu uredskog poslovanja.  

Ove obveze su definirane Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“, broj 76/07) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu 
upravnih tijela Istarske županije, a neophodne su kako bi ovaj Upravni odjel kvalitetno 
započeo djelovanje kao upravno tijelo Istarske županije.  

 
 
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Potrebna financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su Izmjenama i 
dopunama Proračuna Istarske županije za 2007. godinu na poziciji 148-154. 
 
IV PROVEDBA ZAKLJU ČKA  
 
 Za provedbu ovog Zaključka utvrđuje se rok 30. travnja 2008.   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


