
 
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA  
      ISTARSKA ŽUPANIJA  
 Stručna služba Skupštine  
Pazin, Dršćevka 3, p.p.  
tel. 052 600-160, fax 622-906 
Klasa: 100-01/16-01/01 
Urbroj: 2163/1-01/02-16-16 
Pazin, 7. lipnja  2016. 
 
 
 
 
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE  
           n/r. mr.sc. Valter Flego  
 
 
 
 
PREDMET:  Druge Izmjene i dopune Plan prijema u slu žbu upravnih tijela  
          Istarske županije za 2016. godinu 
 
 
 
 U privitku dostavljam Vam prijedlog Drugih izmjena i dopuna Plana prijema u 
službu upravnih tijela Istarske županije za 2016. godinu radi upućivanja na narednu 
sjednicu kolegija.  
 
 S poštovanjem.  
 
 
 
               Tajnica Skupštine 
           Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 
 
Prilog: Nacrt akta s obrazloženjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08,i  61/11), te čl. 65. Statuta 
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09), Župan Istarske 
županije dana 08. lipnja 2016. godine donosi  

 
 
 

DRUGE  IZMJENE I DOPUNE  
PLAN PRIJAMA U SLUŽBU 

U UPRAVNA TIJELA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 
 

I. 
 

Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2016. godinu, Klasa: 100-
01/16-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-16-12 od 27. siječnja 2016. godine, Prvih izmjena i 
dopuna Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije Klasa: 100-01/16-
01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-16-15 od 24. svibnja 2016., mijenja se i dopunjuje se kako 
slijedi 

            Na dan. 31. prosinca  2015.  

Red. 
br. 

Naziv upravnog 
tijela 

Stanje popunjenosti 
radnih mjesta 

Potreban broj službenika i 
namještenika na odre đeno 

vrijeme u 2016. godini 

Potreban 
broj 

službenika 
na 

neodre đeno 
vrijeme u 

2016. Godini  

Prijam na 
poslovima 
provedbe 

međunarodnih 
projekata, 

prijam zbog 
povećanog 

opsega 
poslova ili 
zamjene 

Redovan 
prijam 

(vježbenici)  Službenici  Namještenici  

 
2.  

Upravni odjel za 
decentralizaciju, 
lokalnu i 
podru čnu 
(regionalnu) 
samoupravu 
prostorno 
uređenje i 
gradnju 

51 0 
1 (zamjena za 
porodiljin 
dopust)  3 

3.  
Upravni odjel za 
prora čun i 
financije  

22 0 1  1 

UKUPNO 174 9 5 
 

19 

 



II 
 

 U ostalom dijelu Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije u 2016. 
godini ostaje neizmijenjen. 
 

Izmjene i dopune Plana prijama u službu u upravna tijela Istarske županije za 
2016. godinu stupaju na snagu danom objave u "Službenim novinama istarske 
županije".  

 
 
 

KLASA:100-01/16-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-17 
Pula, 08. lipnja 2016.  

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

                   ŽUPAN  
  mr. sc. Valter Flego  

 
 
Dostaviti:  
1. Upravni odjeli – Službe u IŽ, 
2. Objava,  
3. Pismohrana, ovdje 
 

 



O B R A Z L O Ž E N J E  
 

I PRAVNA OSNOVA  
 
 Pravna osnova sadržana je u odredbi čl. 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 
86/08 i 61/11), te čl. 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", 
broj 10/09 i 4/13) kojima su propisane ovlasti Župana pri donošenju Plana prijema u 
službu upravnih tijela Istarske županije. 
 
II OSNOVNA PITANJA I OCJENA STANJA  
 
 Ovim izmjenama i dopunama Plana prijema u službu  
 
- U Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, 
prostorno uređenje i gradnju zbog popune sistematiziranih, a nepopunjenih radnih 
mjesta:  
1. Viši/a savjetnik/ca za prostorno uređenje i gradnju u Odsjeku za prostorno uređenje i 
gradnju Pula – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, zbog nepopunjenog, a 
sistematiziranog radnog mjesta  
 
- U Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije  
1. Viši/a stručni/a suradnik/ca  za utvrđivanje i naplatu poreza – 1 izvršitelj/ica, na 
određeno vrijeme (zamjena za porodiljin dopust), zbog nepopunjenog, a 
sistematiziranog radnog mjesta,  
2. Viši/a stručni/a suradnik/ca za poslove utvrđivanje i naplatu na neodređeno vrijeme, 
zbog odlaska službenice u mirovinu.  
 
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Potrebna financijska sredstva za provedbu ovog Plana prijema u službu u 
upravna tijela Istarske županije za 2016. godinu u Istarskoj županiji osiguravaju se 
Proračunom IŽ u 2016. godini.   
 
IV ROK IZVRŠENJA  
 
 Rok izvršenja je 30 dana.  
 
 

 


