
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

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, 04/18, 96/18 i 112/19), 
članka 28. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije" br. 26/19) i 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, 30/18 - 
pročišćeni tekst i 10/20)   zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, na 
prijedlog  službenice koja privremeno obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za 
prostorno uređenje i gradnju, dana 08. siječnja 2021. godine, donosi   
 

PRAVILNIK  
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju 
 

Članak 1. 
 
Članak 11. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, 
mijenja se i glasi: 

„U Upravnom odjelu sistematizirano je 19 radnih mjesta sa 58 izvršitelja, kako slijedi:“ 
 
 U Članku 11. točka 7.3. mijenja se u pogledu broja izvršitelja na način da umjesto „3“ 
broj izvršitelja iznosi „4“.    
 
 

 
Članak 2. 

 
U preostalom dijelu odredbe Pravilnika o unutarnjem redu upravnog odjela za 

prostorno uređenje i gradnju Klasa: 023-01/19-01/84, Urbroj: 2163/1-01/8-19-02 od 27. 
prosinca 2019., sa dosadašnjim usvojenim izmjenama i dopunama, ostaju neizmijenjene i na 
snazi.  

Članak 3. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu. 
 
KLASA: 023-01/20-06/27 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-08 
Pula, 08. siječnja 2021.  

ISTARSKA ŽUPANIJA 
REGIONE ISTRIANA 

Zamjenik župana  
koji obnaša dužnost župana 

Fabrizio Radin 
Dostaviti:  
1. UO za prostorno uređenje i gradnju IŽ 
2. Objava 
3. Pismohrana, ovdje 

R.br.  Naziv radnog 
mjesta 

Unutarnja 
ustrojstvena 
jedinica 

Kategorija Potkategorija Razina 
potkategorije 

Klasifika
cijski 
rang 

Broj 
izvršitelja 

7.3 Viši stručni 
suradnik za 
prostorno 
uređenje i 
gradnju 

Odsjek za 
prostorno 
uređenje i 
gradnju Pula - 
Pola 

II. Viši stručni 
suradnik 
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