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ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
n/r. mr.sc. Valter Flego

PREDMET: Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2017.
godinu

U privitku dostavljam Vam prijedlog Plana prijema u službu upravnih tijela
Istarske županije za 2017. godinu radi upućivanja na narednu sjednicu kolegija.
S poštovanjem.

Pročelnica
Vesna Ivančić, dipl. iur.

Prilog: Nacrt akta s obrazloženjem

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08,i 61/11), te čl. 65. Statuta
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09 , 4/13 i 16/16), Župan
Istarske županije dana 30. siječnja 2017. godine donosi

PLAN
PRIJAMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
I.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u
upravna tijela Istarske županije tijekom 2017 godine.
II.
Plan prijama u službu upravnih tijela Istarske županije sadrži:
•
•
•
•
•

stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Istarske županije,
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2017. godinu,
potreban broj službenika i namještenika na određeno vrijeme za 2017. godinu,
potreban broj vježbenika,
plan prijama u službu pripadnika nacionalnih manjina.
III.

Upravna tijela Istarske županije dužna su popunjavati radna mjesta prema ovom
Planu, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu određenog upravnog tijela i
financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Istarske županije za 2017. godinu.
IV.
Slobodna radna mjesta službenika u upravnim tijelima Istarske županije
popunjavaju se na temelju ovog Plana, putem javnog natječaja, internog oglasa ili
oglasa.
Slobodna radna mjesta namještenika u upravnim tijelima Istarske županije
popunjavaju se putem oglasa, koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
V.
U upravnim tijelima Istarske županije na dan 31.12. 2016. godine zaposleno je
11 pripadnika talijanske nacionalne manjine što je prema Ustavnom zakonu o pravima
nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02) dovoljan broj pripadnika talijanske
nacionalne zajednice u strukturi službenika i namještenika IŽ.
VI.
Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika
i namještenika, te potreban broj pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima
Istarske županije za 2017. godinu, kako slijedi:

Na dan. 31. prosinca 2016. .
Potreban broj službenika i
namještenika na određeno
vrijeme u 2017. godini

Stanje popunjenosti
radnih mjesta
Red
br.

Naziv upravnog
tijela
Službenic
i

Namještenici

1.

Stručna služba
Skupštine

7

2

2.

Upravni odjel
za
decentralizaciju
lokalnu i
područnu
(regionalnu)
samoupravu,
prostorno
uređenje i
gradnju

48

0

3.

Upravni odjel
za proračun i
financije

24

0

4.

Upravni odjel
za održivi
razvoj

11

0

5.

Upravni odjel
za turizam

4

0

6.

Služba za
javnu nabavu

4

0

7.

Upravni odjel
za
poljoprivredu,
šumarstvo,
lovstvo,
ribarstvo i
vodoprivredu

13

0

8.

Upravni odjel
za zdravstvo i
socijalnu skrb

8

0

9.

Upravni odjel
za
obrazovanje,
sport i tehničku
kulturu

9

0

4

0

10.

Upravni odjel
za talijansku
nacionalnu
zajednicu i

Prijam na
poslovima
provedbe
međunarodni
h projekata,
prijam zbog
povećanog
opsega
poslova ili
zamjene

Redovan
prijam
(vježbenici)

Potreban
broj
službeni
ka na
neodređ
eno
vrijeme u
2017.
godini

1

2

4

1

2

1

2

druge etničke
skupine
11.

Kabinet
župana

10

12

Upravni odjel
za kulturu

5

13.

Upravni odjel
za
gospodarstvo

5

14.

Upravni odjel
za
međunarodnu
suradnju i
europske
integracije

11

15.

Služba za
unutarnju
reviziju

1

UKUPNO

6

2

1

3

164

8

4

15

VII.
Prije raspisivanja natječaja ili oglasa za pojedina radna mjesta pročelnici su
dužni zatražiti dodatnu suglasnost Župana Istarske županije.
VIII.
Plan prijama u službu u upravna tijela Istarske županije za 2017. godinu stupa
na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske županije".
KLASA: 100-01/17-01/01
URBROJ: 2163/1-01/02-17-12
Pula, 30. siječnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Dostaviti:
1. Upravni odjeli / Službe u IŽ,
2. objava, ovdje
3. pismohrana, ovdje

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u čl. 10. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj
86/08 i 61/11), te čl. 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije
"broj 10/09 , 4/13. i 16/16) Župan utvrđuje Plan prijema u službu u upravna tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Planom prijama u službu Župan utvrđuje
popunjenost upravnih tijela i planira potreban broja službenika/namještenika i potrebnog
broja službenika/namještenika pripadnika nacionalnih manjina za koji se previđa popuna
radnih mjesta u 2017. godini.
Postupak prijema u službu može se provesti samo u skladu s planom prijema u
službu utvrđenim sukladno odredbama zakona, osim u slučaju potrebe prijema u službu
na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja
plana za tekuću godinu.
Članak 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj
10/09, 4/13. i 16/16.), propisuje nadležnost Župana kao izvršnog tijela Istarske županije.
II.
OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE
KOJE
NASTAJU NJEGOVIM DONOŠENJEM
Ovim aktom uređuje se sadržaj Plana prijama u službu u upravna tijela Istarske
županije za 2017. godinu. Navedeni Plan sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u upravnim tijelima Istarske županije, potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme za 2017. godinu, potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme za 2017. godinu, potreban broj vježbenika, te plan prijama u službu
pripadnika nacionalnih manjina.
Čl. 56. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05 i 36/09), kojim je propisano pravo pripadnika
nacionalnih manjina koji sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina („Narodne novine“, broj 155/02) ostvaruju pravo na razmjernu zastupljenost u
predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, da isto
pravo ostvaruju u izvršnim i upravnim tijelima tih jedinica. Jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave planom prijama u službu utvrđuje popunjenost upravnih tijela i
planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina.
Upravna tijela Istarske županije dužna su popunjavati radna mjesta prema ovom
Planu, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu određenog upravnog tijela i financijskim
sredstvima osiguranim Proračunom Istarske županije za 2017. godinu.
Zaprimljeni su slijedeći zahtjevi:
Stručna služba Skupštine, Pazin
Redni
broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta ukoliko
se zapošljavanje traži za projekt

1.

Administrativni/a tajnik/ca

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
1 na neodređeno
vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije – sredstva su osigurana
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Pula- Pola
Redni broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta
ukoliko se zapošljavanje traži za
projekt

1.

Pročelnik/ca

2.

Pomoćnik/ca pročelnika

3.

Viši/a savjetnik/ca za prostorno uređenje i
gradnju u Odsjeku Buje
Voditelj/ica Odsjeka za prostorno
uređenje i gradnju Pula
Voditelj odsjeka za dec. I LP®S

4.
5.
6.

Viši savjetnik za pravne poslove

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
1 na neodređeno
vrijeme
1 određeno vrijeme do
popune radnog mjesta
pročelnika
1 izvršitelj na određeno
vrijeme
1 izvršitelj na
neodređeno vrijeme
1 izvršitelj na
neodređeno vrijeme
1 izvršitelj na
neodređeno vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije – sredstva su osigurana.
Upravni odjel za proračun i financije Pula-Pola
Redni
broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta ukoliko
se zapošljavanje traži za projekt

1.

Stručni suradnik/ca za poslove utvrđivanja i
naplatu poreza

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
2 na neodređeno
vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije – sredstva su osigurana.
Upravni odjel za održivi razvoj Pula-Pola
Redni
broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta ukoliko
se zapošljavanje traži za projekt

1.

Viši/a stručni/a suradnik/ca za zaštitu prirode i
okoliša

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
2 na neodređeno
vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije – sredstva su osigurana.
Upravni odjel za turizam Poreč-Parenzo
Redni
broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta ukoliko
se zapošljavanje traži za projekt

1.

Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne
projekte od čega jedan pravna struke

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
2 na neodređeno
vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije – nisu osigurana
sredstva za višeg/u stručnog/u suradnika/cu pravne struke.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Pula–Pola
Redni
broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta ukoliko
se zapošljavanje traži za projekt

1.

Viši/a stručni/a suradnik/ca za pravne poslove

2.

Administrativna tajnica

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
1 na neodređeno
vrijeme
1 na neodređeno
vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije – sredstva su osigurana.
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin
Redni
broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta ukoliko
se zapošljavanje traži za projekt

1.

Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne
projekte

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
1 na neodređeno
vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije – sredstva nisu
osigurana.
Upravni odjel za gospodarstvo Pula-Pola
Redni
broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta ukoliko
se zapošljavanje traži za projekt

1.

Pročelnik/ca

2.

Viši/a stručni/a suradnik/ca

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
1 na neodređeno
vrijeme
2 na određeno vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije - Sredstva za
međunarodni projekt DA SPACE još nisu uvrštena u proračun, te se do uvrštenja
ne može odobriti zapošljavanje.
S obzirom na činjenicu da je provedba projekta prema ugovoru započela,
Izuzetno se odobrava uvrštenje zapošljavanja u Plan prijema zbog provedbe
projekta, jer su sredstva planirana Projektom.
Služba za unutarnju reviziju Pula-Pola
Redni
broj

Naziv radnog mjesta /Naziv projekta ukoliko
se zapošljavanje traži za projekt

1.

Voditelj/icaj službe

Broj
izvršitelja/naznaka
određeno/neodređeno
Vrijeme
1 na neodređeno
vrijeme

2.

Unutarnji/e revizor/ice

2 na neodređeno
vrijeme

Očitovanje Upravnog odjela za proračun i financije – sredstva su osigurana.
Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“,
broj 155/02), tijekom 2016. godine trenutno postoji adekvatna popunjenost radnih mjesta
pripadnicima nacionalnih manjina.
Za izračun ukupnog broj zaposlenika pripadnika talijanske nacionalne zajednice
korišteni su podaci popisa stanovništva 2011. godine objavljeni u Statističkom izvješću
1469/2012 - Statistical report. G 3 - Udio nacionalnih manjina po županijama.
Ovaj prijedlog akta sadržava zahtjeve Upravnih tijela za zapošljavanje službenika
i namještenika Istarske županije u tijelima Istarske županije u 2017. godini.
Kako Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 28/10) ne omogućava zapošljavanje službenika i namještenika u tijela
Istarske županije zbog limita ukupne mase sredstava za plaće, predlaže se popuna
radnih mjesta prvenstveno preraspodjelom postojećih službenika i korištenjem poticajnih
mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zbog navedenog Planom prijema previđena
je dodatan suglasnost Župana prije raspisivanja natječaja za svako radno mjesto.
III.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su Proračunom
Istarske županije za 2017. godinu i namjenski osiguranim sredstvima.
IV.

TEKST PRIJEDLOGA AKTA
U privitku se dostavlja tekst predmetnog Zaključka.

