
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
  

 
Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), članka 

65. stavak 1. toč. 20.  Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije" br. 

10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst i 10/20) i članka 33. Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije" 

br. 26/19), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župan Istarske županije, na prijedlog 

pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, dana 30. travnja 2021. godine, 

donosi   

 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 
O UNUTARNJEM REDU 

UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 
 
 

Članak 1. 
 

U članku 11. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 
KLASA: 023-01/19-01/86, URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 od  27. prosinca 2019. („Službene 
novine Istarske županije" br. 29/19), tekst ispred tablice mijenja se i glasi: 
„U Upravnom odjelu sistematizirano je 18 radnih mjesta sa 25 izvršitelja, kako slijedi:“ 

U Članku 11. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb točka 
10. mijenja se u pogledu broja izvršitelja na način da umjesto „1“ broj izvršitelja iznosi „2“, kako 
slijedi:.  
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Članak 2. 
 
U članku 20. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, u 
stavku „1. Potrebno stručno znanje“, mijenja se prva alineja i glasi: 

„ - magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje 
pravo, polje ekonomija, polje socijalna djelatnost, polje pedagogija i polje interdisciplinarne 
društvene znanosti - grana javna uprava“. 

 
Članak 3. 

 



 

Sve ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem redu upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
ostaju neizmijenjene. 

 
 

 
Članak 4. 

 
Ove izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu 
skrb stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u službenom glasilu. 
 
 
KLASA: 023-01/21-06/38 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 
Pula, 30. travnja 2021. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 
 

        Zamjenik Župana koji obnaša 
 dužnost Župana  
    Fabrizio Radin  

 
 
Dostaviti: 
1. UO za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ 
2. Stručna služba Skupštine  – Kadrovska evidencija 
3. Pismohrana, ovdje   


		2021-04-30T13:56:53+0200
	Istarska županija
	eUprava




