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

 
 
 
 
 

 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o objavi javnog poziva 

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa u upravnim tijelima Istarske županije 
 – dostavlja se 

 
 
 

U prilogu  vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje. 
 

 
                                                                        
 

                                                                                               Pročelnica  
 

 Vesna Ivančić, dipl. iur.  
 
 
 

Prilozi: 
- zaključak 
- obrazloženje 
- javni poziv 

 
 
 

 



Temeljem članka 65. stavak 1. toč. 24. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“, broj 10/09, 04/13 i 16/16), a u vezi s člankom 93. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 
61/11) i člankom 25. stavak 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ broj 13/09, 5/12, 09/13, 17/15 i 16/16) Župan Istarske 
županije dana 17. veljače 2017. godine donosi 

 
 

Z A K L J U Č A K  
o izmjenama i dopunama Zaključka  

o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje  
za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije 

 
 

I. 
 
U tekstualnom dijelu Javnog poziva koji prileže Zaključku o objavi javnog poziva za 

dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim 
tijelima Istarske županije Klasa:103-01/17-01/01, Urbroj: 2163/1-01/02-17-21 od 30. siječnja 
2017. godine mijenja se u točki III.  

 
Pod rednim brojem 32. kod tražene stručne spreme radnog mjesta viši/a referent/ica 

brišu se riječi „- polje ekonomija“,  
 

II.  
 

 Pod rednim brojem 34.  mijenja se naziv radnog mjesta koje glas: „viši/a stručni/a 
suradnik/ca“, te se mijenjaju uvjeti stručne spreme na način da glase: „magistar struke ili 
stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti ili iz biomedicine i 
zdravstva“. 
 

III. 
  

U ostalom dijelu Zaključak o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije i 
javni poziv ostaju neizmijenjeni.  
 

IV. 
 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 103-01/17-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-24 
Pula, 17. veljače 2017. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
         ŽUPAN 

        mr. sc. Valter Flego 
Dostaviti: 
1. Upravni odjeli / Službe, 
2. Objava, ovdje 
3. Pismohrana, ovdje 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 

 
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi čl. 65. stavak 1. toč. 24. Statuta 

Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 04/13 i 16/16) koja 
propisuje da Župan Istarske županije usmjerava djelovanje, te nadzire rad upravnih tijela i 
službi Županije u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga. 

 Člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11) propisano je da se radi stjecanja uvjeta 
radnog iskustva za polaganje državnoga stručnog ispita sukladno odredbama istog Zakona, 
kojima se propisuju prava i obveze vježbenika, u upravna tijela lokalnih jedinica mogu primiti 
osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.  

Člankom 25. stavak 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ broj 13/09, 5/12, 9/13 i 16/16) propisano je da rad 
upravnih tijela usmjerava i usklađuje župan.  
 
 

2. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 
 

Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) nastavio je sa provođenjem mjera 
aktivne politike zapošljavanja te zaprima zahtjeve za dodjelu sredstava po mjerama aktivne 
politike zapošljavanja sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera 
aktivne politike zapošljavanja u 2017.g. 

 
Cilj mjere „Rad, staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa je nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile Pravni 
temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi čl. 65. stavak 1. toč. 24. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09, 04/13 i 16/16) koja propisuje da 
Župan Istarske županije usmjerava djelovanje, te nadzire rad upravnih tijela i službi Županije 
u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga. 

 Člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11) propisano je da se radi stjecanja uvjeta 
radnog iskustva za polaganje državnoga stručnog ispita sukladno odredbama istog Zakona, 
kojima se propisuju prava i obveze vježbenika, u upravna tijela lokalnih jedinica mogu primiti 
osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.  

 Slijedom navedenog Župan Istarske županije donio je Zaključka  
o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije. Kako je u međuvremenu donesen 
pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu 
skrb Istarske županije Klasa: 023-01/17-01/04, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2 od 30. siječnja 2017. 
godine u kojem su mijenjani uvjeti za tri radna mjesta od kojih se za dva predlažu prijem na 
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnih odnosa, potrebno je izmijeniti predmetni 
Zaključak kako je preloženo.  

 
 
 
 
 
 

3. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
 



      Sredstva za provedbu ovog akta osigurana su Proračunom Istarske županije za 2017. g. 
i poticajnim sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Doprinose refundira Hrvatski 
zavod za zapošljavanje u cijelosti. Istarska županija snosi ostale troškove prema programu.  
 
 
 
    4.    TEKST PRIJEDLOGA AKTA  
              
          Tekst prijedloga akta dostavlja se u privitku. 
 
 


