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a temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 65. 
stavak 1. toč. 20. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 
4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18) i članka 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 26/19), Zamjenik župana koji 
obnaša dužnost Župana Istarske županije, na prijedlog službenice koja obavlja poslove 
pročelnika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, dana 06. svibnja 
2021. godine, donosi 
 
 
 

IZMJENU I DOPUNU  
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU 

UPRAVNOG  ODJELA  ZA  OPĆU  UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE  POSLOVE 
 
 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - prave 
poslove, KLASA: 023-01/20-01/04 od 14. siječnja 2020. godine i Ispravku Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - prave poslove, KLASA: 023-
01/20-01/04 od 14. siječnja 2020. godine, članak 11. mijenja se i glasi:  

 
Umjesto 31 radno mjesto i 99 izvršitelja, tekst se mijenja i glasi 32 radna mjesta  i 106 

izvršitelj. 
 

U Odsjeku za imovinsko - pravne poslove i pravnu pomoć iza točke 2.2. a i 2.2. b dodaje se 
točka 2.2. c koja glasi: 
  



                                                             
 

Red br. 
radnog 
mjesta  

Naziv 
radnog 
mjesta  

Unutarnja 
ustrojstvena 
jedinica  

kategorija Potkategorija Razina 
potkate
gorije  

Klasifikacijski 
rang  

Broj 
izvršitelja  

2.2. c Viši 
savjetnik za 
imovinsko – 
pravne 
poslove 

Odsjek za 
imovinsko-
pravna poslove 
i pravnu pomoć  

II. Viši savjetnik - 4 6 

 
 

U Odsjeku za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, mijenja se broj izvršitelja u točci 5.3. na način da glasi:  
 

Red br. 
radnog 
mjesta  

Naziv 
radnog 
mjesta  

Unutarnja 
ustrojstvena 
jedinica  

kategorija Potkategorija Razina 
potkategorije  

Klasifikacijski 
rang  

Broj 
izvršitelja  

5.3.  Stručni 
suradnik za 
opće 
poslove  

Odsjek za 
opće 
poslove, 
matičarstvo 
i osobna 
stanja 

III. stručni 
suradnik  

- 8 2 



                                                             
 

Članak 2. 
 
 Iza članka 17. b. dodaje se članak 17. c. koji glasi:   
 
VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE   
  
Osnovni podaci o radnom mjestu: 
Kategorija: II.  
Potkategorija radnog mjesta: Viši savjetnik 
Razina potkategorije: -  
Klasifikacijski rang: 4  
  
Opis poslova radnog mjesta: 
 

- vodi i rješava složenije upravne i stručne poslove iz djelokruga rada Odsjeka  
- izrađuje nacrte prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na 

usvajanje Skupštini i Županu Istarske županije 
- sudjeluje u realizaciji zadataka utvrđenih aktima Skupštine i Župana 
- vodi postupak u upravnim stvarima u prvom stupnju, u predmetima iz nadležnosti 

Odsjeka, sukladno posebnim propisima 
- prati propise i stručnu literaturu u područjima iz djelokruga rada Odsjeka 
- sudjeluje u stručnoj komunikaciji sa strankama i drugim subjektima u svrhu prikupljanja 

i razmjene informacija 
- prati stručnu literaturu, propise i pohađa edukacije iz imovinsko – pravnih poslova 
- sudjeluje u obradi predstavke i pritužbe građana i drugih subjekata  

Obavlja povjerene poslove državne uprave: 
- provodi upravni postupak i donosi rješenja u najsloženijim predmetima, u slučajevima 

propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o 
izvlaštenju i određivanju naknade , Zakona o naknadi za vrijeme jugoslavenske 
komunističke vladavine 

- određivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske 
komunističke vladavine te određivanja vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim 
nekretninama za koje nije podnesen ili je pravomoćno odbačen ili odbijen zahtjev za 
naknadu 

- izvlaštenja nekretnina , osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se 
predlaže izvlaštenje te davanja odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje 
pripremnih radnji, utvrđivanja naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanja nagodbe 
sa snagom ovršne isprave 

- Utvrđivanje statusa imovine sukladno Međunarodnim ugovorima  
- u upravnim stvarima koje se odnose na obnovu i naknadu materijalne štete nastalu 

uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, 
- o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno 

zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno posebnim propisima.  
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka ili nadređenog službenika. 

 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta  
  
1. Potrebno stručno znanje  
 
- magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje 

pravo 
 - najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  



                                                             
 

-  položen državni stručni  ispit  
-  poznavanje rada na osobnom računalu 
-  poznavanje talijanskog jezika  
  
2.  Složenost poslova 
 
 - uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela, a 
primarno one koji se odnose na postupke izvlaštenja i određivanja naknade, te postupke 
naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine   
 
3. Samostalnost u radu 
 
 - samostalnost u radu uz redovit nadzor i upute nadređenog službenika   
  
4. Stupanj odgovornosti  i utjecaja na donošenje odluka 
 
 - stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za  materijalne resurse s kojima službenik radi 
(računalo, uredski namještaj i pribor) te pravilnu primjenu propisa, postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika.  
  
5. Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama 
  
-  stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar, a  povremeno i izvan upravnog tijela 
u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
 

 
Članak 3. 

 
 U ostalom dijelu Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i 
imovinsko - prave poslove KLASA: 023-02/02-19-01/85 od 27. prosinca 2019. godine i 
Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - prave 
poslove KLASA: 023-01/20-01/04 od 14. siječnja 2020. godine, ostaju neizmijenjeni.  
 
KLASA: 023-01/21-06/39 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 
Pula, 06. svibnja 2021.  
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
      

            
             Zamjenik župana koji  

        obnaša dužnost Župana  
                Fabrizio Radin  

 
Dostaviti:  
1. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove IŽ  
2. Stručna služba Skupštine IŽ – Kadrovska evidencija  
3. Pismohrana, ovdje 
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