
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju čl. 48. st. 1. alineja 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 93/13- pročišćeni tekst, 13/15, 123/17 i 98/19) i Uputa za rad tijela 
državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, 
zamjenik župana koji obavlja dužnost župana dana 20. ožujka 2020. godine donosi slijedeću  
 
 

ODLUKU  
O ORGANIZACIJI RADA, RASPOREDU RADA I RADNOG VREMENA ZA VRIJEME 

TRAJANJA EPIDEMIJE U UPRAVNIM TIJELIMA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada tijela Istarske županije u vrijeme naloženih mjera 
uslijed pojave bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.  
 

Članak 2. 
 

Pročelnici upravnih tijela dužni su, bez odgode, razvrstati službenike u dvije skupine osoblja 
(skupina A i skupina B), koje će raditi izmjenično dva tjedna, počevši od ponedjeljka, 23. 
ožujka 2020. godine. 
 
Pročelnici upravnih tijela dužni su osigurati kontinuirani rad za obavljanje svih neophodnih 
poslova. 
 
Pri razvrstavanju djelatnika u skupine, pročelnici su dužni voditi se mjerama, preporukama i 
uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (higijenske mjere, razmak od najmanje dva 
metra među djelatnicima koji obavljaju rad u istom zatvorenom prostoru i sl.). 
 
Tijekom dva tjedna koja neće provesti na radnom mjestu, službenici moraju redom:  koristiti 
godišnji odmor i to neiskorišteni godišnji odmor iz 2019. godine, neiskorišteni godišnji odmor 
iz 2020. godine, te ostala prava/mjere koja će im nakon toga utvrditi poslodavac.  
 
Čelnik Županije može naložiti rad službenika od kuće na obrazloženi zahtjev pročelnika 
upravnog tijela da je rad od kuće nužan i uz osiguranje uvjeta za rad od kuće. U slučaju da je 
takav rad naložen, on će se evidentirati kao redovan rad.  
 
Za rad službenika skupine A i skupine B biti će izdane posebne dozvole za dolazak na posao 
– POTVRDE ZA RAD NUŽNOG OSOBLJA – koje će im omogućiti da u slučaju uvođenja  
zabrane kretanja mogu koristiti za dolazak na posao. Pročelnici upravnih tijela dužni su 
koordinatoru iz čl.  6 ove Odluke žurno dostaviti popise osoba razvrstanim prema skupinama 
A odnosno B.  
 

Članak 3. 
 

Za službenike skupine A i skupine B za koje je određen kriterij rizičnosti (službenici stariji od 
60 godina, službenici s kroničnim bolestima, službenici – roditelji djeteta u dobi do 12 godina, 
službenici koji skrbe o starijim članovima obitelji u zajedničkom kućanstvu) rad se može, u 
dogovoru s pročelnikom, organizirati i na drugačiji način, uz uvjet osiguranja kontinuiranog 
rada i obavljanja neophodnih poslova.   
 
  



                                                             
 

Članak 4. 
 
Pročelnici upravnih tijela i njihovi zamjenici moraju raditi na način da se osiguraju nesmetan 
rad upravna tijela, da međusobno razmjenjuju sve informacije, te na način da se međusobno 
ne susreću niti na poslu niti izvan posla.  
 

Članak 5. 
 

Od naloženih mjera 1. i 2. izuzimaju se Kabinet župana i Stručna služba Skupštine za koje će 
biti utvrđen i od poslodavca odobren poseban režim rada.  
 

Članak 6. 
 
U slučaju da službenici primijete simptome  pojave COVID.- 19, dužni su O D M A H  o tome 
izvijestiti svoje nadređene službenike, odnosno pročelnike i udaljiti se iz službenih prostorija 
kao i drugi službenici koji su bili u kontaktu s osobom povući se u samoizolaciju, te se moraju 
javiti zdravstvenim vlastima prema uputama. U navedene prostore ne smije ući nitko prije 
izvršene dezinfekcije.  
 

Članak 7. 
 
Svi službenici i namještenici kojima je naložen rad dužni su voditi evidenciju slijedivosti 
kontakata – popis svih osoba s kojima su bili u neposrednom kontaktu dužem od 15 minuta i 
na udaljenosti manjoj od 2 metra i izvan službenih prostorija kako bi u slučaju zahtjeva 
zdravstvenih vlasti isti dali na uvid.  
 

Članak 8. 
 
 Za koordinatora za zaštitu od bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV_2 
imenuje se Vesna Ivančić dipl. iur. tel. 052 351-667, mob. 0911211044 email 
vesna.ivancic@istra-istria.hr  
 

Članak 9. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 23. ožujka 2020.  
 
 
KLASA: 011-02/20-01/04 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 20. ožujka 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
       Zamjenik župana koji  

obnaša dužnost župana 
                                                                                                Fabrizio Radin 

 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjeli / Službe – svima, 
2. Pismohrana, ovdje 
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