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POGLAVARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 
N.p. predsjednika IVANA JAKOV ČIĆA 

PULA, Flanati čka 29 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Rješenja o imenovanju na dužnost  v.d. pro čelnice Upravnog 

odjela za prora čun i financije 
 
 
 
 

U privitku vam dostavljamo Prijedlog Rješenja o imenovanju na dužnost vršiteljice 
dužnosti pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije, te Vas molimo da isti uvrstite na 
dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije. 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 

Tajnica 
 

Vesna Ivančić, dipl.iur. 
 

 
 



Na temelju članka 53.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 59. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“, broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), 
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ______________ godine, donosi 
 
 

 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju na dužnost v.d. pro čelnika Upravnog odjela 

za prora čun i financije 
 
 
 

1. Slavica Benčić Kirac, VSS, VII/I – dipl.ecc, imenuje se vršiteljicom dužnosti pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije do imenovanja pročelnika na temelju javnog 
natječaja. 

 
2. Danom imenovanja, službenica ostvaruje pravo na plaću prema koeficijentu 4,00 i 

kalkulativne osnovice, uvećane za 0,5% na ime minulog rada za svaku navršenu 
godinu radnog staža, sukladno Odredbama Odluke o vrednovanju radnih mjesta 
dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije. 

 
3. Ovo Rješenje stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine, a objavit će se u „Službenim 

novinama Istarske županije“. 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 

 
 

Predsjednik 
 

Ivan Jakovčić 
 
Dostaviti: 

1. Slavici Benčić Kirac, 
2. UP za proračun i financije IŽ, 
3. Kadrovskoj službi IŽ, 
4. Pismohrana, ovdje. 



OBRAZLOŽENJE 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ  
 
Pravni temelj za donošenje predmetnog akta, sadržan je u odredbi čl. 53.a Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje i 129/05), kojim je propisano da upravnim tijelima jedinice područne (regionalne) 
samouprave upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Županijsko 
poglavarstvo. Člankom 59. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, 
brpj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) propisana je nadležnost Županijskog poglavarstva 
da usmjerava djelovanje upravnih tijela istarske županije u obavljanju poslova iz njihovog 
samoupravnog djelokruga, te da obavlja druge poslove utvrđene Statutom Istarske županije. 
 
 

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE ĐUJU AKTOM I OCJENA STANJA 
 
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Silvana Kostešić, podnijela je zahtjev za 
sporazumnim raskidom radnog odnosa uslijed odlaska na novu dužnost. Sukladno članku 
53.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 
60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), Poglavarstvo pročelnike imenuje na temelju 
javnog natječaja. Do provedbe procedure javnog natječaja i imenovanja pročelnika, predlaže 
se da se za vršitelja dužnosti pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije imenuje 
Slavica Benčić Kirac, VSS, VII/I – dipl.ecc. 
 

III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 
Sredstva za provedbu ovog Rješenja osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2008. 
godinu. 
 

IV. ROK ZA PROVOĐENJE AKTA 
 
Rok za provođenje ovog Rješenja je 1. siječnja 2008. godine. 


