
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, i  61/11, 4/18 i 112/19)), te čl. 65. 
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/09 ,  4/13, 16/16, 1/17,  
2/17, 2/18 i 30/18- pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske 
županije dana 17. veljače 2020. godine donosi  

 
P L A N  

PRIJMA U SLUŽBU 
U UPRAVNA TIJELA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 

 
I. 

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u upravna 
tijela Istarske županije tijekom 2020 godine. 

 
II. 

Plan prijma 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 2020. godinu, 

 potreban broj službenika i namještenika na određeno vrijeme za 2020. godinu, 

 potreban broj vježbenika, 

 plan prijma 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 2020. 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. 2019. godine zaposleno je 13 
pripadnika talijanske nacionalne zajednice što je prema Ustavnom zakonu o pravima 
nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02) dostatan broj pripadnika talijanske 
nacionalne zajednice u strukturi službenika i namještenika Istarske županije.   

 
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 2020. godinu, kako slijedi: 
  
 
  



                                                             
 

        Na dan. 31. prosinca  2019.  
        Preuzeti iz UDU 1. siječnja 2020. 

Red 

br. 
Naziv upravnog tijela 

Stanje popunjenosti 

radnih mjesta 

Potreban broj službenika i 

namještenika na određeno 

vrijeme u 2020. godini 
Potreban 

broj 

službenika 

na 

neodređeno 

vrijeme u 

2020. 

godini 

Prijam na 

poslovima 

provedbe 

međunarodnih 

projekata, 

prijam zbog 

povećanog 

opsega 

poslova ili 

zamjene 

Redovan 

prijam 

(vježbenici) 
Službenici Namještenici 

1. 
Stručna služba 

Skupštine  
8 2   1 

 Preuzeti iz UDU  1     

2. 

Upravni odjel za, 

prostorno uređenje i 

gradnju  

40    2 

 Preuzeti iz UDU 0     

3. 
Upravni odjel za 

proračun i financije 
26,5 0    

 Preuzeti iz UDU 4     

 Preuzeti po sporazumu 1     

4. 
Upravni odjel za održivi 

razvoj 
11,5 0 1  1 

 Preuzeti iz UDU 3     

5. 
Upravni odjel za 

turizam 
5 0   0 

 Preuzeti iz UDU 16     

6. 

Upravni odjel za 

poljoprivredu, 

šumarstvo, lovstvo, 

ribarstvo i vodno 

gospodarstvo 

13 0 0  0 

 Preuzeti iz UDU 2     

 Preuzeti po sporazumu 1     

8. 

Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu 

skrb 

8 0   0 

 Preuzeti iz UDU 8     

9. 

Upravni odjel za 

obrazovanje,  sport i 

tehničku kulturu  
10 0 1  0 

 Preuzeti iz UDU 5     

10. 

Upravni odjel za 

talijansku nacionalnu 

zajednicu i druge 

etničke skupine 

2 0   1 

 Preuzeti po sporazumu 1     

11. Kabinet župana 11 5   2 

 Preuzeti iz UDU 1     

 Preuzeti po sporazumu 1     

12 
Upravni odjel za 

kulturu i zavičajnost  
5    0 

 Preuzeti iz  UDU 1     

13. 
Upravni odjel za 

gospodarstvo 
5  2  
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Red 

br. 
Naziv upravnog tijela 

Stanje popunjenosti 

radnih mjesta 

Potreban broj službenika i 

namještenika na određeno 

vrijeme u 2020. godini 
Potreban 

broj 

službenika 

na 

neodređeno 

vrijeme u 

2020. 

godini 

Prijam na 

poslovima 

provedbe 

međunarodnih 

projekata, 

prijam zbog 

povećanog 

opsega 

poslova ili 

zamjene 

Redovan 

prijam 

(vježbenici) 
Službenici Namještenici 

 

 Preuzeti iz UDU 13     

14. 
Služba za unutarnju 

reviziju  
2    1 

15 

Upravni odjel za opću 

upravu i imovinsko-

pravna poslove  

6 2 1  3 

 Preuzeti iz UDU 67 2    

 Po sporazumu  1     

UKUPNO – koji su ostali na 

radnim mjestima 
153 9    

UKUPNO – preuzeti UDU 121 2    

UKUPNO – premještani po 

sporazumu unutar IŽ 
4 1    

SVEUKUPNO  278 12 5  14 

 
VII. 

 Prije raspisivanja natječaja ili oglasa za pojedina radna mjesta pročelnici su dužni 
zatražiti dodatnu suglasnost Župana Istarske županije.  
 Prilikom podnošenja zahtjeva Županu, pročelnici određuju prioritet za popunu radnih 
mjesta u upravnom tijela.  

 
VIII. 

Plan prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2020. godinu stupa na snagu 
danom objave u "Službenim novinama Istarske županije".  
 
 
KLASA: 100-01/20-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-11 
Pula, 17. veljače 2020. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji  

obnaša dužnost Župana   
Fabrizio Radin   

 
Dostaviti:  
1. Upravnim odjelima u  IŽ,  
2. Objava, ovdje 
3. Pismohrana, ovdje  
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