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Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 86/08, 61/11 i 4/18, 112/19), članka 65. 
stavak 1. točka 20. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 
4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – i pročišćeni tekst 10/20) i članka 33. Odluke o ustrojstvu 
i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije" br. 26/19), 
Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župan Istarske županije, na prijedlog Službenice koja 
privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, dana 11. rujna 
2020. godine, donosi   
 

  PRAVILNIK  
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije 
 

 
Članak 1. 

 
U članku 12. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije 
KLASA:  023-01/19-01/83, URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 od 27. prosinca 2019. godine (u 
nastavku: Pravilnik), kod radnog mjesta pod rednim brojem 1. PROČELNIK UPRAVNOG 
ODJELA mijenja se Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta pod točkom 
1. Potrebno stručno znanje i glasi: 
 
„Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta:  
 
1. Potrebno stručno znanje 
- magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje 
ekonomija, pravo, politologija, interdisciplinarne društvene znanosti 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno    upravljanje 
upravnim tijelom 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na osobnom računalu 
- poznavanje talijanskog jezika“  
 
 

Članak 2. 
 
U članku 13. Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 2. POMOĆNIK PROČELNIKA 
mijenja se Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta pod točkom 1. 
Potrebno stručno znanje i glasi: 
 
„Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta:  
 
1. Potrebno stručno znanje 
- magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje 
ekonomija, pravo, politologija, interdisciplinarne društvene znanosti i iz znanstvenog područja 
tehničkih znanosti – polja temeljne tehničke znanosti i rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na osobnom računalu 
- poznavanje talijanskog jezika“ 



 

 
Članak 3. 

 
Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene i na snazi. 
 
 

Članak 4. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Istarske 
županije. 
 
 
 
KLASA: 023-01/20-06/26 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 11. rujna 2020. 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
 

            
           Zamjenik župana koji  

                obnaša dužnost Župana  
                         Fabrizio Radin  

 
 
Dostaviti:  
1. Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, Pula-Pola  
2. Stručna služba Skupštine – Kadrovska evidencija, Pazin  
3. Pismohrana, ovdje 
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