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Na temelju članka 65. stavak 1. točka 23. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst i 10/20), zamjenik 
župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije dana 10. veljače 2021. godine, donosi 
 

 
ODLUKU 

o osnivanju Povjerenstva za optimizaciju ustrojstva i djelokruga upravnih tijela 
Istarske županije 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za optimizaciju ustrojstva i djelokruga upravnih 
tijela Istarske županije (u daljnjem tekstu: Županijsko povjerenstvo za optimizaciju unutarnjeg 
ustroja). 
 

Članak 2. 
 
 Županijsko povjerenstvo za optimizaciju unutarnjeg ustroja je stručno i savjetodavno 
tijelo župana Istarske županije koje obavlja slijedeće poslove: 

 analizira postojeći unutarnji ustroj u odnosu na raspored i opseg poslova prema 
srodnosti poslova, organizacijskoj povezanosti i učinkovitosti obavljanja poslova iz 
zakonom propisanog samoupravnog djelokruga Županije i povjerenih poslova 
državne uprave određenih posebnim zakonom koji je obavljaju od 01. siječnja 
2020. godine, 

 analizira probleme i nedostatke postojećeg unutarnjeg ustroja i predlaže rješenja 
za poboljšanje u cilju povećanja efikasnosti rada i uspostave jedinstvene prakse u 
primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i 
povjerenih poslova državne uprave određenih posebnim zakonom, 

 utvrđuje smjernice za iznalaženje optimalnog rješenja koje će osigurati zakonito, 
svrhovito, djelotvorno i učinkovito obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 
Županije i poslova državne uprave povjerenih Županiji sukladno posebnim 
propisima, 

 nadzire i koristi usluge Radnog tima za digitalnu transformaciju Istarske županije u 
cilju  digitalne transformacije poslovanja i pružanja digitalnih usluga građanima i 
ostalim korisnicima usluga, 

 informira Župana o pozitivnim propisima i drugim pitanjima koja utječu na provedbu 
aktivnosti vezanih uz optimizaciju unutarnjeg ustroja, 

 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan. 
 

Članak 3. 
 
Županijsko povjerenstvo za optimizaciju unutarnjeg ustroja imenuje se u slijedećem sastavu: 

 Fabrizio Radin, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, 
predsjednik Povjerenstva 

 Sandra Ćakić Kuhar, zamjenica župana Istarske županije, zamjenica predsjednika 
Povjerenstva 

 Ivan Glušac, pročelnik Kabineta župana Istarske županije, član 

 Gabrijela Mezulić, službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, članica 



 

 Ivana Mihalić Fabris, službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, članica 

 Vesna Ivančić, pročelnica Stručne službe Skupštine, članica  

 Nada Prodan Mraković, pročelnica Upravnog odjela za turizam, članica 

 Duško Kišberi, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, član 

 Sonja Grozić – Živolić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

 Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku 
kulturu, članica 

 Božidar Rački, voditelj Odsjeka za informatizaciju i digitalizaciju Kabineta župana 
Istarske županije, član. 

 
Članak 4. 

 
Sjednice Županijskog povjerenstva za optimizaciju unutarnjeg ustroja saziva zamjenik župana 
koji obnaša dužnost župana koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva. 
 

Članak 5. 
 

Predsjednik, zamjenica predsjednika i članovi Povjerenstva za optimizaciju unutarnjeg ustroja 
ne primaju naknadu za svoj rad u Povjerenstvu. 
 

Članak 6. 
 
Stručne i administrativne poslove za Županijsko povjerenstvo za optimizaciju unutarnjeg 
ustroja obavlja Stručna služba Skupštine Istarske županije. 
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
KLASA: 023-04/21-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 
Pula, 10. veljače 2021. 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

 
Zamjenik župana koji obnaša  

dužnost Župana 
Fabrizio Radin 

 
 

Dostaviti: 
1. Članovima iz čl. 3. Odluke 
2. Stručna služba Skupštine IŽ 
3. Kabinet župana IŽ 
4. Pismohrana, ovdje 
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