
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju članka 87. stavka 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) 

i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 

04/13., 16/16., 01/17.,02/17.,02/18., 30/18.-pročišćeni tekst i 10/20) Zamjenik župana 

koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, na prijedlog pročelnika Upravnog odjela 

za kulturu i zavičajnost Istarske županije, dana 29. listopada 2020. godine, donosi 

 

PROGRAM 

OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD VJEŽBENICE NA POSLOVIMA VIŠE 

STRUČNE SURADNICE ZA EKONOMSKE POSLOVE U UPRAVNOM 

ODJELU ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST ISTARSKE ŽUPANIJE  

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se način i postupak provedbe osposobljavanja za rad 

vježbenice, magistre oecc. (diplomirane ekonomistice) pod kojim se podrazumijeva 

stručna i praktična izobrazba vježbenice, kroz učenje i praktični rad za samostalno 

obavljanje poslova Više stručne suradnice za ekonomske poslove u Upravnom odjelu 

za kulturu i zavičajnost Istarske županije, a koje je uvjet za polaganje državnog ispita 

propisanog posebnim zakonom - Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11.,04/18 i 

112/19). 

Članak 2. 

Odredbe ovog Programa primjenjuju se za osposobljavanje za rad vježbenice izabrane 

po Javnom natječaju za prijam vježbenika/ce u Upravni odjel za kulturu i zavičajnost 

Istarske županije koji je objavljen dana 23. rujna 2020.g., a  koja ispunjava stručne 

uvjete : 

- magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti – 
polje  ekonomija  

- poznavanje rada na osobnom računalu 
- poznavanje talijanskog jezika 

koji su propisani za samostalno obavljanje poslova radnog mjesta Višeg stručnog/e 

suradnika/ce za ekonomske poslove u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost 

Istarske županije. 

Članak 3. 

Ovim Programom se utvrđuju: 

                     - način praćenja rada vježbenice za vrijeme trajanja vježbeničkog staža 

                     - poslovi i zadaće što ih je vježbenica u tijeku vježbeničkog staža dužna 

                       obavljati   

                      - obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenice za vrijeme  

                        vježbeničkog staža   



                                     

                     - prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža 

                     - prava i obveze vježbenice 

 

 

II. NAČIN PRAĆENJA RADA VJEŽBENICE ZA VRIJEME TRAJANJA  

   VJEŽBENIČKOG STAŽA  

Članak 4. 

Vježbenica će se osposobljavati za samostalno obavljanje poslova Više stručne 

suradnice za ekonomske poslove u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost Istarske 

županije, pod stalnim nadzorom mentora. 

Mentor kontinuirano prati rad vježbenice te je upućuje na pravilnu primjenu propisa u 

obavljanju poslova Više stručne suradnice za ekonomske poslove. 

 

III. POSLOVI I ZADAĆE KOJE VJEŽBENICA OBAVLJA U TIJEKU VJEŽBENIČKOG  

     STAŽA 

Članak 5. 

U Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost Istarske županije, za vrijeme trajanja 

vježbeničkog staža, vježbenica je dužna pod stalnim nadzorom mentora osposobljavati 

se za obavljanje sljedećih poslova: 

- vođenje i rješavanje složenijih neupravnih i stručnih poslova iz djelokruga rada 
Upravnog odjela  

- izrada nacrta prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela koji se upućuju na 
usvajanje Skupštini i Županu Istarske županije 

- izrada nacrta prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela za čije je donošenje 
i izdavanje ovlašten pročelnik Upravnog odjela 

- sudjelovanje u realizaciji zadataka utvrđenih aktima Skupštine i Župana 
- organiziranje i koordiniranje izrade financijskih planova i izmjena i dopuna 

financijskih planova sa projekcijama financijskog plana za naredne dvije godine 
proračunskih korisnika u nadležnosti Upravnog odjela. 

- pripremanje, izrada i objedinjavanje obrazloženja financijskog plana i plana 
razvojnih programa Upravnog odjela i proračunskih korisnika iz nadležnosti 
Upravnog odjela. 

- pripremanje, izrada i objedinjavanje obrazloženja izvršenja programa  proračunskih 
korisnika iz nadležnosti Upravnog odjela uz polugodišnji i godišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna 

- obrada financijskih izvješća proračunskih korisnika iz nadležnosti Upravnog odjela 
radi objedinjavanja i izrade konsolidiranog izvješća Istarske županije. 

- sudjelovanje u izradi godišnjeg programa rada i godišnjeg izvješća o radu 
Upravnog odjela. 

- obavljanje stručnih poslova vezanih za pripremu i provedbu  programa 
„Institucionalizacija zavičajne nastave“ i drugih programa iz djelokruga rada 
Upravnog odjela. 

- obavljanje stručnih poslova vezano za financiranje i izvještavanje proračunskih 
korisnika iz nadležnosti Upravnog odjela. 

- obavljanje stručnih poslova vezano za financiranje i izvještavanje korisnika 
sredstava iz nadležnosti Upravnog odjela 

- vršenje kontrole ulazne financijske dokumentacije i usklađivanje izvršenja 
financijskog plana Upravnog odjela. 



- izrada i dostavljanje izvješća iz djelokruga rada nadležnom Ministarstvu ili 
nadležnom upravnom tijelu Istarske županije radi objedinjavanja i izrade izvješća 
Istarske županije 

- obavljanje formalne i suštinske kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti 
ravnatelja/ice proračunskih korisnika u nadležnosti Upravnog odjela. 

- obavljanje poslova u okviru kulturne suradnje sa Regijom Veneto  
- za potrebe Upravnog odjela povremeno obavljanje poslova prevođenja na talijanski 

jezik 
- obavljanje poslova administrativne provjere ispravnosti prijava po Javnim 

pozivima  koje objavljuje Upravni odjel  
- obavljanje administrativnih poslove vezanih za Javni poziv za dodjelu financijskih 

podrški za projekte malih vrijednosti  
- obavljanje poslova vezanih za urudžbiranje i slanje na plaćanje e-računa 
- praćenje stanja u području financija iz djelokruga rada Upravnog odjela te 

proučavanje i stručno obrađivanje složenijih pitanja  iz djelokruga rada Upravnog 
odjela 

- izrada analitičkih i planskih pokazatelja kao ekonomske podloge za godišnje 
planiranje potrebnih sredstava i raspored planiranih sredstava 

- izrada izvješća o ostvarivanju financijskih planova  te financijskih izvješća za 
potrebe nadležnog Ministarstva i drugih nadležnih tijela 

- praćenje propisa i stručne literature u područjima iz djelokruga rada Upravnog 
odjela 

- davanje savjeta i mišljenja financijske naravi jedincima lokalne samouprave na 
području županije, a u vezi sa djelokrugom rada Upravnog odjela  

  -  sudjelovanje u pripremi, izradi, prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i 

korištenju informacijskih sustava Istarske županije iz djelokruga  rada Upravnog odjela         

   -   pružanje stručne pomoći službenicima u drugim upravnim tijelima županije te 

pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu županije te 

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Pročelnika. 
 

IV. OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VJEŽBENICE ZA VRIJEME   

     TRAJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA 

 

Članak 6. 

Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenice za vrijeme trajanja vježbeničkog 

staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog ispita i samostalno 

obavljanje poslova i zadaća Više stručne suradnice za ekonomske poslove, pod 

nadzorom i uz pomoć mentora. 

Stručna izobrazba vježbenice osigurava se na način da vježbenica dobiva na 

raspolaganje: 

- pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog ispita 
- zakone i druge propise koje je dužna primjenjivati pri obavljanju određenih 

poslova i zadaća 
- stručnu i drugu potrebnu literaturu te 
- sudjeluje na seminarima. 

 

 

 

 



V. PRAVA I OBVEZE MENTORA U PROVOĐENJU I NADZORU VJEŽBENIČKOG 

    STAŽA  

 

Članak 7. 

Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se od: 

- pružanja stručne pomoći vježbenici i upućivanja na pravilnu primjenu propisa 
- kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenice tijekom vježbeničkog 

staža 
- osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za 

polaganje državnog ispita te za prisustvovanje seminarima 
- upoznavanja sa važećim zakonima, drugim propisima i stručnom literaturom 
- kontinuiranog dodjeljivanja određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog 

mjesta za koje se vježbenica osposobljava. 
 

VI. PRAVA I OBVEZE VJEŽBENICE 

Članak 8. 

Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenica ima sva prava i obveze iz 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i općih akata Istarske 

županije kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika. 

Ako se stručna i praktična izobrazba ne provodi sukladno odredbama ovog Programa 

vježbenica je dužna o tome obavijestiti pročelnika Upravnog odjela za kulturu i 

zavičajnost Istarske županije. 

Članak 9. 

Primjena ovog Programa počinje danom stupanja na rad vježbenice u Upravni odjel za 

kulturu i zavičajnost Istarske županije. 

Članak 10. 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 023-01/20-06/34 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 29. listopada 2020. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

 

 

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 

Dostaviti: 

1. Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost 

2. Pismohrana, ovdje 
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