
 

 

Odbor za Statut, Poslovnik, lokalnu i  
područnu (regionalnu) samoupravu  
KLASA: 021-04/19-02/79 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 
Pazin, 11. prosinca 2019. 
 

 
Z A P I S N I K 

sa 7. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
Skupštine Istarske županije održane dana 11. prosinca 2019. godine s početkom u 09,00 sati 
u prostorijama Istarske županije u Pazinu 
 
Sjednici prisustvuju predsjednik Odbora – Zdenko Pliško, Vanda Poropat, Suzana Ladavac, 
dr. sc. Sanja Radolović.  
 
Svoj izostanak opravdala je Ilirjana Croata Medur. 
 
Osim članova Odbora sjednici prisustvuje: Barbara Škreblin Borovčak – v.d. pročelnica 
Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije i Vesna Ivančić – tajnica Stručne 
službe Skupštine Istarske županije. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Skupštine Istarske županije Zdenko Pliško, pozdravlja prisutne, konstatira 
kvorum i predlaže slijedeći  

 
D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, 

ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne 
uprave 

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 
iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i 
zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije 

5. Razno. 

- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 
 
 

Ad-1. 
Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 

 
Vesna Ivančić obrazlaže Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske 
županije. 
Zakonom o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu u srpnju 2019. godine, propisano 
je da se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu povjeriti poslovi 
neposredne provedbe zakona u prvom stupnju i drugi upravni i stručni poslovi. Stupanjem na 



                                                             
 

snagu posebnih zakona, razmjerno povjerenim poslovima, Županije su 1. siječnja 2020. 
godine, dužne preuzeti državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, 
pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda 
državne uprave. Županija preuzima 121 zaposlenika Ureda državne uprave te će imati 
ustrojeno 14 upravnih tijela (11 odjela i 3 službe). Svi povjereni poslovi državne uprave moći 
će se i dalje obavljati na izdvojenim mjestima rada (bivšim ispostavama Ureda državne 
uprave) u gradovima, a poslovi matičarstva u istim matičnim uredima.  
 
Zdenko Pliško postavlja pitanje vezano za prostorne uvjete i vlasništvo objekata u kojima će 
se smjestiti uredi kao i prostori arhiva. 
Nadalje navodi kako uredi koji su smješteni na lokaciji Splitske ulice u Puli su smješteni u 
stambenoj zgradi, pa smatra kako bi Sporazumom trebalo definirati obvezujuće odnose. 
 
Vesna Ivančić odgovara kako Istarska županija nema u svom vlasništvu niti jedan objekt u 
kojem su do sada smješteni uredi, već su ti objekti u vlasništvu gradova odnosno države i ne 
plaća se zakup za te prostore. Kod preuzimanja poslova ureda državne uprave arhiva ostaje 
u tim istim prostorima.  
Nadalje navodi kako se temeljem Zakona preuzimaju djelatnici Ureda državne uprave. 
 
Odbor jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
Podržava se Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije, te se  
upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje. 
 
 

Ad-2. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, 
ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne 
uprave 
 
Vesna Ivančić obrazlaže Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju 
predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno 
nadležnog ureda državne uprave. 
 
Vandu Poropat interesira na temelju kojih kriterija je napravljen izračun kojim država odobrava 
iznos od 21 milijuna kuna Istarskoj županiji na ime preuzimanja Ureda državne uprave. 
 
Vesna Ivančić odgovara kako ne postoje prava saznanja i na koji je način isto definirano. 
 
Odbor jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
Podržava se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, 
pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda 
državne uprave, te se  upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje. 
 
  



                                                             
 

Ad-3. 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu 
 
Vesna Ivančić obrazlaže Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu. 
Ukupni iznos sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za svaku 
proračunsku godinu, utvrđuje se i osigurava u Proračunu Istarske županije, u skladu s 
posebnim zakonom, te iznosi 700.000,00 kuna. Političkim strankama pripadaju sredstva za 
svakog vijećnika u jednakom iznosu, a za svakog vijećnika podzastupljenog spola (žene) i 
naknada u visini od 10% iznosa utvrđenog za svakog pojedinog vijećnika. 
 
Odbor jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
Podržava se Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje. 
 
 

Ad-4. 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i 

zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije 
 
Barbara Škreblin Borovčak obrazlaže Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za 
određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Istarske županije 
Ovom Odlukom, čije se donošenje predlaže, dodaju se dva naziva radnih mjesta: matičar i 
dostavljač – pomoćni radnik, dok se dosadašnji naziv dostavljača ispravlja u „dostavljač 
javnopravnog tijela“, te nije potrebno osiguravati dodatna sredstva jer su sredstva za plaće 
svih djelatnika planirane u Proračunu Istarske županije za 2020. godinu i projekcije 2021 i 
2022. godine.  
 
Zdenka Pliška interesira da li će preuzimanje službenika Ureda državne uprave utjecati na 
plaće, odnosno na eventualno smanjenje plaća sadašnjih zaposlenika Istarske županije, te da 
li će osiguranjem dodatnih sredstava za plaće preuzetih službenika se izići iz zakonom 
propisanih okvira mase za plaće koji ne smije biti veći od 20%. 
 
Barbara Škreblin Borovčak odgovara kako preuzimanje službenika Ureda državne uprave 
neće utjecati na plaće sadašnjih zaposlenika Istarske županije te kako im se neće smanjivati 
plaće. Djelatnici Ureda državne uprave ulaze u koeficijente Istarske županije i njima se 
povećava plaća, pa time i masa za plaće se povećava do 26%. 
Istarska županija je od početka ukazivala na ovaj problem Ministarstvu uprave i Ministarstvu 
financija, te je nakon toga u Zakon o izvršavanju državnog proračuna ugrađena odredba koja 
kaže da plaće zaposlenika povjerenih poslova se smiju isključiti iz Proračuna, a po istom treba 
davati određena izvješća.  
 
Vandu Poropat interesira da li je građanstvo bilo zadovoljno radom ureda državne uprave, da 
li je bio dovoljan broj zaposlenika u tim državnim uredima te da li će sada nedostajati dio 
djelatnika zbog 35-orice koji su otišli u mirovinu, a njihove poslove će trebat netko obavljat. 
 



                                                             
 

Barbara Škreblin Borovčak odgovara kako će se svi poslovi pokriti sa sadašnjim 
zaposlenicima i pravilnim rasporedom na određena radna mjesta. 
 
Odbor jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
Podržava se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i 
zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije, te se 
upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje. 
 
Završeno u 09,50 sati. 
 
Zapisnik vodila: 
Silvija Klarić 
 

         Predsjednik Odbora 
         Zdenko Pliško 

 
 


