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PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
                    ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
                    prijedlog Zaključka Župana Istarske županije i prijedlog Odluke 
                    Županijske skupštine Istarske županije 

- dostavlja se 
 
 

U privitku Vam dostavljamo nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije, te Vas molimo da istu uputite na 
nadležno postupanje prema Županijskoj skupštini Istarske županije. 
 
 S poštovanjem, 
 

ZAMJENIK ŽUPANA 
Miodrag Čerina 

 
 
PRILOG: 
-zaključak 
-odluka 
-obrazloženje 
 
Dostaviti: 

1. Naslovu 
2. Arhiva 

 
 
 



 
 

 
 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA 

  ISTARSKA ŽUPANIJA 
           ŽUPAN 

 
KLASA: 023-01/13-01/43 
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2 
Pula, 18. srpnja 2013.  
 
       SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  
       N/r. predsjednika Drandić Valtera  
       Dršćevka 3 
       52000 PAZIN  
 
PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu  

i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
 

 
Temeljem članka 65. stavak 1. točke 2. i članka 85. Statuta Istarske županije („Službene 
novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije dana 18. srpnja 2013. 
godine donosi slijedeći 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i 

djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 13/09 
i 5/12). 

 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu ovog Zaključka i njegov je sastavni dio, 

te se dostavlja Županijskoj skupštini Istarske županije na nadležno postupanje. 
 

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka određuje se mr. sc. Valter 
Flego, župan Istarske županije. 
 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 

         ŽUPAN 
        mr. sc. Valter Flego, v.r.  
 



Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), te članka 43. stavka 1. točke 7. Statuta 
Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13), Županijska 
skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana___________2013. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
 
 

Članak 1. 
Članak 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene 

novine Istarske županije“ br. 13/09 i 5/12), ( u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi: 
 

„U Istarskoj županiji ustrojavaju se upravni odjeli i to: 
1. Upravni odjel za održivi razvoj 
2. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
4. Upravni odjel za proračun i financije 
5. Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 

prostorno uređenje i gradnju 
6. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu 
7. Upravni odjel za turizam 
8. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine 
9. Upravni odjel za kulturu 
10. Upravni odjel za gospodarstvo 
11. Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove 

 
U Istarskoj županiji ustrojavaju se slijedeće službe i to: 

- Stručna služba Skupštine 
- Služba za unutarnju reviziju 
- Služba za javnu nabavu 
- Kabinet župana. 

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za održivi razvoj 
ustrojavaju se: Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, i Odsjek za pomorstvo, promet i 
infrastrukturu. 

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za proračun i financije 
ustrojavaju se: Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, Odsjek za proračun i 
plansko analitičke poslove i Odsjek za računovodstvo. 

Kao posebne ustrojstvene jedinice unutar Upravnog odjela za decentralizaciju, 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju ustrojavaju se: 

Odsjek za decentralizaciju i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
Odsjek za drugostupanjski upravni postupak i zastupanje 
Odsjek pisarnice 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Buje – Buie za 

područje Grada Buje – Buie, Općine Brtonigla – Verteneglio, Općine Grožnjan – Grisignana, 
Općine Oprtalj – Portole. 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Buzet za 
područje Grada Buzeta i Općine Lanišće. 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Labin za 
područje Općine Kršan, Općine Pićan, Općine Raša i Općine Sveta Nedjelja. 



Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Pazin za 
područje Općine Cerovlje, Općine Gračišće, Općine Karojba, Općine Lupoglav, Općine 
Motovun – Montona, Općine Sveti Petar u Šumi i Općine Tinjan. 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Poreč – 
Parenzo za područje Općine Funtana – Fontane, Općine Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. 
Domenica, Općine Sveti Lovreč, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Višnjan – 
Visignano, Općine Vižinada – Visinada i Općine Vrsar – Orsera. 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Pula – Pola za 
područje Općine Barban, Općine Fažana – Fasana, Općine Ližnjan – Lisignano, Općine 
Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat. 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem Rovinj – 
Rovigno za područje Općine Bale – Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj. 

Kao posebna ustrojstvena jedinica unutar Kabineta župana ustrojava se Odsjek za 
opće, pomoćne i tehničke poslove. 
 

Članak 2. 
U članku 5. stavku 1. Odluke točka 2. mijenja se i glasi:  
„ 2. Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 

prostorno uređenje i gradnju,“ 
 

U članku 5. stavku 1. Odluke, točka 6. briše se, a točke 7., 8., 9. i 10. postaju točke 6., 
7., 8. i 9. 

 
U članku 5. stavku 1.  točki 8. Odluke, riječ „ integracije“ zamjenjuje se riječju 

„poslove“ 
 

U članku 5. stavku 1. Odluke iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi: 
„10. Služba za javnu nabavu“ 

 
Članak 3. 

Članak 14. Odluke mijenja se i glasi: 
 „Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 
prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove pripreme i provođenja aktivnosti vezanih uz 
izradu analiza i podloga radi pripreme prijedloga za veću decentralizaciju (regionalizaciju), 
jačanja samostalnosti i odgovornosti lokalne samouprave, uključujući i pripremu prijedloga 
izmjena zakona i propisa u svezi s tim, te provodi aktivnosti u svezi izrade prijedloga kojima 
se vrši pojednostavljenje propisa radi smanjivanja administrativnih i drugih prepreka u 
razvoju lokalne samouprave i poticanju poduzetništva i regionalnog razvitka. 
 Upravni odjel obavlja poslove poticanja razvoja lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te osigurava 
jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga 
županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od 
strane predstavničkog tijela Istarske županije, pruža pravnu pomoć jedinicama lokalne 
samouprave te upravnim tijelima i službama Istarske županije, te istima daje savjete i 
mišljenja u pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave, organizira i 
provodi stručne edukacije za djelatnike lokalne samouprave na području županije. Kandidira i 
prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela 
(darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranje financijskih, tehničkih i kadrovskih 
preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju. 
 Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na uspostavu jedinstvene prakse u 
primjeni zakona i drugih propisa u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji, 
davanje smjernica radi jačanja koordinativne uloge županije u obavljanju poslova i provedbi 
propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, jačanje međusobne 
suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji. 



 Upravni odjel provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, 
sukladno posebnim propisima, provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom 
stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne 
samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u 
oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, 
sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred 
sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima. 
 Upravni odjel obavlja poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih 
odjela i službi županije. 
 Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu 
dokumenata prostornog uređenja i gradnje, izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda 
parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima 
građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, 
uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata predviđenih zakonskim propisima 
kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja. 

 
Članak 4. 

 U članku 17. stavku 1. Odluke riječ „integracije“ zamjenjuje se riječju „poslove“. 
 

Članak 5. 
Članak 18. Odluke  briše se. 
Dosadašnji članci 19. i 20.  postaju članci 18. i 19.  

 
Članak 6. 

Iza članka 19. dodaje se članak 20. koji glasi: 
 

„Članak 20. 
Služba za javnu nabavu obavlja poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje 

javne nabave za potrebe svih upravnih tijela županije, provodi postupke objedinjene nabave 
za potrebe proračunskih korisnika županije, koordinira aktivnosti između obveznika središnje 
i objedinjene javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama, istražuje tržište, 
uspostavlja i ažurira baze podataka iz oblasti javne nabave, prati izvršenje ugovora i okvirnih 
sporazuma, analizira uspješnost središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano 
praćenje ušteda, te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti javne nabave, kao i 
ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.“ 
 

Članak 7. 
Iza Naslova“ VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“  dodaju se članci 30a, 30 

b,30c i 30 d koji glase: 
 

„Članak 30 a 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju s radom Upravni odjel za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu i Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju koji su 
ustrojeni Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 13/09 i 5/12). 

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 
prostorno uređenje i gradnju koji je ustrojen ovom Odlukom preuzima poslove iz djelokruga 
rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Upravnog odjela za 
prostorno uređenje i gradnju, osim u dijelu poslova koji se odnosi na poslove javne nabave. 

Služba za javnu nabavu koja je ustrojena ovom Odlukom preuzima poslove iz 
djelokruga rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u dijelu 
poslova koji obuhvaćaju poslove javne nabave. 
 



Članak 30. b 
Župan će imenovati službenike koji će privremeno obavljati poslove pročelnika 

Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno 
uređenje i gradnju i Službe za javnu nabavu do imenovanja pročelnika na temelju javnog 
natječaja. 
 

Članak 30.c 
Privremeni pročelnici Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju i Službe za javnu nabavu predložiti će 
Županu Istarske županije donošenje Pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela u roku od 
30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka, 
preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove i radne zadatke radnih mjesta 
na koja su bili raspoređeni do preuzimanja, te poslove i radne zadatke prema nalogu čelnika 
tijela uprave u koje su preuzeti i ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz službe prema 
dosadašnjim rješenjima o rasporedu.  

Preuzeti službenici i namještenici tijela uprave iz stavka 1. i 2. ovog članka koji ne 
budu raspoređeni na radna mjesta prema Pravilnicima u unutarnjem redu upravnih tijela iz 
stavka 2., iz razloga što nema slobodnih radnih mjesta ili iz razloga što ne ispunjavaju 
stručne i druge uvjete rasporeda, stavljaju se na raspolaganje Županu, a u svezi s člancima 
103. do 109. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11). 
 

Članak 30. d 
Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, 

prava i obveze Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i gradnju, preuzimaju Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju i Služba za javnu nabavu, 
razmjerno preuzetim poslovima.“ 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu 01. rujna 2013. godine, osim odredbi članka 30. b i 30 c 

koji stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Istarske županije“. 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin,__________2013. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 

Predsjednik Županijske skupštine 
Istarske županije 

Valter Drandić 
 
 
 

 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

I. PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu upravnih tijela Istarske županije sadržan je u odredbi članka 35. stavka 1. točke 4. 
i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 
144/12, te članku 43. stavak 1. točka 7. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09 i 4/13), prema kojima predstavničko tijelo županije kao jedinice područne 
(regionalne) samouprave uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela. 
 

II. SADRŽAJ ODLUKE 
Ovim Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

upravnih tijela Istarske županije u cilju racionalizacije i optimalnog korištenja postojećih 
kadrovskih resursa, te zadacima i odgovornostima koja upravna tijela trebaju preuzeti i 
izvršene analize postojećeg ustroja upravnih tijela Istarske županije, mijenja se dosadašnji 
ustroj upravnih tijela Istarske županije na način da se objedinjuju Upravni odjel za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu i Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju u 
novoustrojeno upravno tijelo pod nazivom Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju. Istarska županija zaprimila 
je  cca dvadeset tisuća zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Kao županija 
kojoj su na prvom mjestu potrebe i interesi građana, naša je obveza da pristigle predmete 
riješimo u primjerenom roku. 

 Novoustrojeno upravno tijelo preuzima sve poslove dosadašnjih upravnih tijela, osim 
poslova javne nabave koji su se do sada obavljali u Upravnom odjelu za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu, a ovom Odlukom predlaže se da se obavljaju u posebnom 
upravnom tijelu pod nazivom Služba za javnu nabavu. Iz obveza koje proizlaze iz Zakona o 
javnoj nabavi, poput obveze provedbe objedinjene javne nabave, te davanje izvješća i 
planiranje tog značajnog posla stvorili su potrebu za formiranjem posebnog upravnog tijela, 
koje će objediniti sve postupke javne nabave. 

Sukladno navedenom ovim prijedlogom Odluke želi se postići povećanje učinkovitosti 
i efikasnosti rada te predlaže ustrojavanje sljedećih upravnih tijela: 

1. Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 
prostorno uređenje i gradnju 

2. Služba za javnu nabavu  
Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 
Istarske županije predlaže se i djelomična izmjena naziva Upravnog odjela za međunarodnu 
suradnju i europske integracije na način da se riječ „integracije“ zamjenjuje riječju „poslove“, 
tako da naziv upravnog odjela glasi: Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske 
poslove. 
 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA 
Financijska sredstva koja su potrebna za provedbu ove Odluke osigurati će se u Proračunu 
Istarske županije za 2013. godinu. 
 

IV. ROK ZA IZVRŠENJE 
Odmah po donošenju Odluke Županijske skupštine. 
 
V. NACRT AKTA 
U prilogu se dostavlja Prijedlog Zaključka Župana Istarske županije i Prijedlog Odluke 

Županijske skupštine s obrazloženjem. 
 
 
 
 



SKUPŠTINA

Upravni odjel
za poljoprivredu,

šumarstvo, lovstvo,
ribarstvo i vodoprivredu

ŽUPAN

Stručna služba Skupštine

Kabinet župana

Upravni odjel
za obrazovanje, sport i

tehničku kulturu

Upravni odjel
za zdravstvo i socijalnu

skrb

Upravni odjel
 za proračun i financije

Upravni odjel za održivi
razvoj
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samoupravu, prostorno

uređenje i gradnju

Upravni odjel
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Upravni odjel
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Služba za javnu nabavu

NAČELNIK UPRAVE

ZAMJENIK ŽUPANA ZAMJENICA ŽUPANA ZAMJENICA ŽUPANA

Odsjek za opće, pomoćne i
tehničke poslove

Odsjek za drugostupanjski
upravni postupak i zastupanje

Odsjek za decentralizaciju i
lokalnu i područnu (regionalnu)

samoupravu

Odsjek pisarnice

Odsjek za prostorno
uređenje i gradnju Buje-Buie

Odsjek za prostorno
uređenje i gradnju Buzet

Odsjek za prostorno
uređenje i gradnju Labin

Odsjek za prostorno
uređenje i gradnju Pazin

Odsjek za prostorno uređenje
i gradnju Poreč-Parenzo

Odsjek za utvrđiv. i naplatu
poreza i vlastitih prihoda

Odsjek za proračun i
plansko analitičke poslove

Odsjek za računovodstvo

Odsjek za zaštitu prirode i
okoliša

Odsjek za pomorstvo,
promet i infrastrukturu

Odsjek za prostorno
uređenje i gradnju Pula-Pola

V.1.4

Odsjek za prostorno uređenje
i gradnju Rovinj-Rovigno
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