
      REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za održivi razvoj 
Odsjek za pomorstvo, promet i veze 
Pazin, M. B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 023-01/07-01/14 
URBROJ: 2163/1-08-01/3-08-11 
Pazin, 3. ožujak 2008. 

     ISTARSKA ŽUPANIJA 
     ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
     Predsjednik Ivan Jakov čić

     putem 
     Stru čne službe za poslove 
     Skupštine i Poglavarstva 

Predmet: Prijedlog Zaklju čka o davanju suglasnosti Lu čkoj upravi Pula na  
      Odluku o izmjeni Pravilnik o unutarnjem ustro ju i sustavnom razvrstaju  
       radnih mjesta s izmjenama i dopunama (sistem atizacija)   

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red 
naredne sjednice Županijskog poglavarstva. 

 Sa štovanjem, 

           PROČELNIK 
                        Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 

Privitak: 
1.Prijedlog Zaključka, 
2.Obrazloženje, 
3.Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o izmjeni Pravilnika o unutarnjem  
   ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta s izmjenama i dopunama  
   (sistematizacija) 



 Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske 
županije”, br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 52. Statuta Lučke uprave Pula, 
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2008. godine donosi 
sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

  1. Daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula na izmjene Pravilnika o unutarnjem 
ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta s izmjenama i dopunama (sistematizacija), 
usvojen na sjednici Upravnog vijeća od 25. veljače 2008. godine. 

 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 

 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 

                      Predsjednik 
           Ivan Jakov čić

Dostaviti: 
1. Lučka uprava Pula, Pula 
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, 
    - Odsjek za pomorstvo, promet i veze IŽ, 
3. Pismohrana, ovdje 



O B R A Z L O Ž E N J E 

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA 
 Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske 
županije (“Službene novine Istarske županije”, br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i 
članak 52. Statuta Lučke uprave Pula kojim je propisano da Upravno vijeće donosi opće i 
druge akte Lučke uprave, od kojih se Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju 
radnih mjesta donosi uz prethodnu suglasnost Županijskog poglavarstva.   

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
 Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi 
Pula na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta s 
izmjenama i dopunama (sistematizacija), usvojen na sjednici Upravnog vijeća od 25. 
veljače 2008. godine. 

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM 
 Temeljem Statutarnih obaveza, Upravno vijeće Lučke uprave na svojoj sjednici od 
25. veljače 2008. godine donijelo je izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom 
razvrstaju radnih mjesta s izmjenama i dopunama (sistematizacija). 
 Ovim se Pravilnikom ureñuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta u 
Lučkoj upravi Pula, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, nazivi radnih mjesta, broj 
izvršitelja te opis i popis poslova pojedinog radnog mjesta. 
 U predmetnom Pravilniku dopunjuje se dio u kojem su poslovima iz djelokruga 
Lučke uprave Pula dodaje radno mjesto savjetnika ravnatelja sa pripadajućim uvjetima za 
obavljanje poslova i opisom poslova radnog mjesta. 
 Sukladno članku 52. Statuta Lučke uprave, Županijsko poglavarstvo daje 
suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta kojeg je 
donijelo Upravno vijeće. 
 Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije davanje 
suglasnosti Lučkoj upravi Pula na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom 
razvrstaju radnih mjesta s izmjenama i dopunama (sistematizacija). 
 Tekst izmjene Pravilnika i Prijedloga Zaključka dostavljen je u privitku.  

  




