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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 4/18), te čl. 65. Statuta 
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09 , 4/13, 16/16, 1/17, 2/17. i 
2/18), Župan Istarske županije dana 02. kolovoza 2018. godine donosi  

 

 
 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE 
 PLANA PRIJAMA U SLUŽBU 

U UPRAVNA TIJELA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 
 
 
I. 

U Planu prijema u službu u upravna tijela Istarske županije za 2018. godinu Klasa: 
100-01/17-01/01, Urbroj: 2163/1-01/02-17-17 od 22. siječnja  2018. godine, i Prvih izmjena i 
dopuna Plana prijema u službu u upravna tijela Istarske županije za 2018. godinu Klasa: 100-
01/18-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-18-21 od 4. lipnja 2018. godine, Ispravku Prvih Izmjena i 
dopuna Plana prijema u službu za 2018. godinu Klasa: 100-01/18-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-
18-22 od 4. lipnja 2018. god. utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela 
Istarske županije tijekom 2018 godine, te se stoga djelomično mijenja i dopunjuje točka VI.  
11. i to: 
             

Red 
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Naziv upravnog 

tijela 

Stanje popunjenosti radnih 

mjesta 31.12.2017.  

Potreban broj službenika i 

namještenika na određeno 

vrijeme u 2018. godini 

Potreban 

broj 

službenika 

na 

neodređeno 

vrijeme u 

2018. godini 

Prijam na 

poslovima 

provedbe 

međunarodnih 

projekata, 

prijam zbog 

povećanog 

opsega 

poslova ili 

zamjene 

Redovan 

prijam 

(vježbenici) 
Službenici Namještenici 

11.  
Kabinet 

župana  
11 6 2 (zamjena) 0  3 

UKUPNO 160 9 11  15 

 
 

II. 
 U ostalom dijelu Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u 2018. godini  
ostaje neizmijenjen.  

 
III. 

 Prije raspisivanja natječaja ili oglasa za pojedina radna mjesta pročelnici su dužni 
zatražiti dodatnu suglasnost Župana Istarske županije. 

Upravna tijela Istarske županije, za koje se planira zapošljavanje, popunjavat će radna 
mjesta prema ovim prvim izmjenama i dopunama Plana prijema u službu u upravna tijela 
Istarske županije za 2018. godinu, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu. 

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se u skladu s osiguranim financijskim 
sredstvima za plaće zaposlenih. 

 
 



                                                             
 

IV. 
 Druge izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 
2018. godinu stupaju na snagu prvi dan nakon dana objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“.  
 
KLASA: 100-01/18-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-18-28 
Pazin, 02. kolovoza 2018. 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

ŽUPAN 
mr.sc. Valter Flego  

 
 
 
 
Dostaviti:  
1. Upravnim odjelima u  IŽ,  
2. objava, ovdje 
3. pismohrana, ovdje 
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