
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
 

Na temelju članka 21. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici 
Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“ br. 25/20 i 34/21) i članka 65. stavka 1. točka 23. 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 
2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) Župan Istarske županije dana 26. listopada 2021. 
godine, donosi 
 

ODLUKU  
o trećim izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva  
 
 
I. 

 
U točki II. Odluke o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva za provedbu popisa 

stanovništva, kućanstva i stanova u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Županijsko popisno 
povjerenstvo) za područje Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 21/20, 
1/21 i 13/21.)  

 
-  razrješuje se pod rednim brojem 6. 
Tatjana Matošević, bivši pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske 

županije zbog prelaska na druge poslove i prestanka službe.  
 
 - imenuje se pod rednim brojem 6.  

mr.sc. Barbara Škrblin Borovčak, službenica koja privremeno obavlja poslove 
Pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.  

 
 

II. 
 

U ostalom dijelu Odluka kojom se osniva Županijsko popisno povjerenstvo za 
provedbu popisa stanovništva, kućanstva i stanova u 2021. godini (u daljnjem tekstu: 
Županijsko popisno povjerenstvo) za područje Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije, br. 21/20, 1/21 i 13/21)  ostaje neizmijenjena.  

 
 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama 
Istarske županije“. 
 
 
KLASA: 023-01/21-06/05 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-43 
Pula, 26. listopada 2021. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 



                                                             
 

Župan  
mr.sc. Boris Miletić 

 
 

Dostaviti: 
 
1. Tatjana Matošević, Žbandaj 114, Poreč,  
2. Članovima Županijskog popisnog povjerenstva: 
- mr.sc. Boris Miletić, osobno  
- Sandra Kontošić, područja jedinica Državnog zavoda za statistiku Pula-Pola 
- Ksenija Miloš, Služba za statistiku stanovništva Državnog zavoda za statistiku 
- Boris Vrbanac,  pročelnik Područnog ureda za katastar Pula – Pola Državne geodetske uprave, za člana 
- Vesna Ivančić, Stručna služba Skupštine IŽ, Pazin  
- mr.sc. Barbara Škreblin Borovčak, Upravni odjela za proračun i financije Istarske županije,  
- Iva Vitasović. Voditeljica Odsjeka za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana Upravnog odjela za 
opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, 
3. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Ilica 3, 10000 Zagreb 
4. Kabinet župana 
5. Upravni odjel za proračun i financije 
6. Objava 
7. Pismohrana, ovdje 
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