
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
Na temelju članka 21. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici 
Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“ br. 25/2020) 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 i 10/20) zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije 
dana 29. rujna 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva 

 
I. 

Ovom Odlukom osniva se Županijsko popisno povjerenstvo za provedbu popisa 
stanovništva, kućanstva i stanova u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Županijsko popisno 
povjerenstvo) za područje Istarske županije. 
 

II. 
 

U Županijsko popisno povjerenstvo imenuju se: 
1. Fabrizio Radin, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, 

predsjednik 
2. Sandra Kontošić, voditeljica Područne jedinice za Istarsku županiju Državnog zavoda 

za statistiku, tajnica 
3. Ksenija Miloš, viša stručna savjetnica u Službi statistike stanovništva Državnog zavoda 

za statistiku, koordinator za područje Istarske županije 
4. dr.sc. Aldo Sošić, pročelnik Područnog ureda za katastar Pula – Pola Državne 

geodetske uprave, član 
5. Vesna Ivančić, pročelnica Stručne službe Skupštine Istarske županije, članica 
6. Tatjana Matošević, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske 

županije, članica 
7. Iva Vitasović, voditeljica Odsjeka za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja 

građana Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske 
županije, članica.   

III. 
 

Županijsko popisno povjerenstvo ima zadaću obaviti poslove propisane u članku 22. 
Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine 
(„Narodne novine“ br. 25/2020). 
 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama 
Istarske županije“. 
 
KLASA: 023-01/20-06/28 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 29. rujna 2020. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji obnaša  

dužnost Župana 
Fabrizio Radin 

 



 

Dostaviti: 
1. Članovima Županijskog popisnog povjerenstva 1.-7. 
2. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Ilica 3, 10000 Zagreb 
3. Kabinet župana 
4. Upravni odjel za proračun i financije 
5. Arhiva 
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