
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
 
Na temelju članka 10. Zakona o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ br. 150/05), članka 
65. stavka 1. točka 7. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 
4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst i 10/20), zamjenik župana koji obnaša 
dužnost župana Istarske županije dana 10. studenoga 2020. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
o ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave 

 
Članak 1. 

Utvrđuje se da Istarska županija od 15. studenoga 2017. godine započela s primjenom 
elektroničkog potpisa sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 
Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 
1999/93/EZ („Narodne novine“ br, 62/2017). 

Članak 2. 
Svaki pojedinačni primjerak elektroničke isprave koji je potpisan elektroničkim potpisom 
smatra se u smislu odredbi Zakona o elektroničkoj ispravi, izvornikom. 
Elektronička isprava ne može imati elektroničku presliku (presliku u elektroničkom obliku). 

 
Članak 3. 

Preslika elektroničke isprave na papiru izrađuje se ovjerom ispisa vanjskog obrasca prikaza 
elektroničke isprave izrađenog sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o elektroničkoj ispravi, na 
papiru uz primjenu postupaka predviđenih zakonom i drugim propisima. 
Ispis na papiru koji se ovjerava kao preslika elektroničke isprave mora obvezno sadržavati 
oznaku da je riječ o preslici odgovarajuće elektroničke isprave na način kako je prikazano u 
Prilogu I. ove Odluke, koji čini sastavni dio iste. 
 

Članak 4. 
Za ovjeru ispisa elektroničke isprave na papiru u postupcima koje vodi Istarska županija u 
okviru svoje nadležnosti ovlašćuju se: 
 

 u svim upravnim tijelima Istarske županije: 
o administrativni tajnici 

 

 u Stručnoj službi Skupštine: 
o referent za sjednice 
o referent za kadrovske poslove i službenički sud 
o stručni suradnik za sjednice 

 

 u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju: 
o referent za prostorno uređenje i gradnju 
o stručni suradnici za opće poslove  
o stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju i opće poslove 
o stručni suradnici za prostorno uređenje i gradnju 
o stručni suradnik za opće poslove, prostorno uređenje i gradnju  
o viši stručni suradnici za prostorno uređenje i gradnju 
o viši savjetnici za prostorno uređenje i gradnju 
o viši savjetnik za imovinu 
o viši savjetnici za pravne poslove 
o voditelji ustrojstvenih jedinica  



 

o pomoćnik pročelnice za imovinu i drugostupanjski upravni postupak 
o pomoćnik pročelnice za prostorno uređenje i gradnju 
o pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju 

 

 u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb: 

o referent za administrativne i upravne poslove 
o referenti za povjerene poslove državne uprave 
o viši referent za povjerene poslove državne uprave 

 

 u Upravnom odjelu za proračun i financije: 
o referent za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu 
o stručni suradnik za javnu nabavu i opće poslove 
o stručni suradnik za posebne proračunske evidencije 
o stručni suradnik za obračun plaća i drugih primanja 
o viši stručni suradnik za javnu nabavu 
o viši savjetnik za javnu nabavu 
o voditelji ustrojstvenih jedinica  

 

 u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove: 
o referent za opće poslove 
o referent za imovinsko–pravne poslove 
o referent za pravnu pomoć 
o stručni suradnik za opće poslove 
o stručni suradnik za matičarstvo 
o stručni suradnik za osobna stanja građana 
o viši stručni suradnik za osobna stanja građana 
o viši stručni suradnik za opće poslove 
o viši stručni suradnik za imovinsko–pravne poslove 
o viši stručni suradnik za besplatnu pravnu pomoć 
o viši stručni suradnik za pružanje pravne pomoć 
o voditelj Odsjeka za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana 
o voditelj Odsjeka za imovinsko–pravne poslove i pravnu pomoć 
 
 

 

 u Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine: 
o viši referent za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine 

 

 u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost: 
o viši referent za opće i administrativne poslove 

 

 u Upravnom odjelu za turizam: 
o stručna referentica 

 

 u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu: 
o stručni suradnik za opće poslove 
o viši stručni suradnik za ekonomske  
o viši stručni suradnik za upravljanje investicijama 

 

 u Upravnom odjelu za održivi razvoj: 
o stručni suradnik za opće poslove 
o stručni suradnik za naplatu pomorskog dobra 
o viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša  



 

 

 u Upravnom odjelu za gospodarstvo 
o stručni suradnik za opće i upravne poslove 
o viši stručni suradnik za međunarodne projekte 
o viši stručni suradnik za regionalni razvoj 
o viši stručni suradnik za upravne i druge stručne poslove 

 

 u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno 
gospodarstvo: 

o viši stručni suradnik za opće i pravne poslove  
o pomoćnici pročelnika  

 

 u Službi za unutarnju reviziju 
o pročelnik Službe za unutarnju reviziju 

 

 druge osobe koje imaju posebno ovlaštenje župana Istarske županije odnosno čelnika 
upravnih tijela Istarske županije. 

 
Članak 5. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 
 

Članak 6. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o ovlaštenju za ovjeru ispisa 
elektroničke isprave Klasa: 030-03/17-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2 od 15. studenoga 
2017. 
 
 
KLASA: 030-03/20-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 10. studenoga 2020. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji obnaša  

dužnost Župana 
Fabrizio Radin 

 

 
 

Dostaviti: 
1. Upravni odjeli i Službe u IŽ - svima 
2. Pismohrana, ovdje 
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