
  
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za lokalnu  
i područnu (regionalnu) samoupravu 
Klasa: 023-01/06-01/19 
Ur. broj: 2163/1-09/1-06-1 
Pula, 24. ožujka 2006. godine. 
 

 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 

putem 
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE 

SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA 
Pazin, Dršćevka 1. 

 
 
 
 
PREDMET: prijedlog Zaključka o natječaju za imenovanje 
                   pročelnika/ca u upravnim tijelima  

     Istarske županije 
                     -  dostavlja se  -    
 
 
 

U prilogu vam dostavljamo prijedlog Zaključka o objavi natječaja za imenovanje 
pročelnika/ca u upravnim tijelima Istarske županije radi  donošenja istoga, sukladno članku 
59. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”, br. 6/03 – proč. tekst i 
10/04 i 13/05). 
 
 
 
 
PRILOGA: 1     

 
                                                                                      v.d. pročelnica 

                                                                                                Desa Sarvan, dipl. iur.  



Na temelju članka 59. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”, 
br. 6/03 – proč. tekst ,  10/04 i 13/05) Poglavarstvo Istarske županije na svojoj sjednici 
održanoj dana _________2006.  godine,  donijelo je slijedeći 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1.  Objavljuje se natječaj za  imenovanje pročelnika u upravnim tijelima Istarske županije:  
- pročelnik/ca Kabineta župana Istarske županija ( 1 izvršitelj/ica),  
- pročelnik/ca Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu                       

(1 izvršitelj/ica),  
- pročelnik/ca  Upravnog odjela za turizam   (1 izvršitelj/ica), 
-  pročelnik/ca Upravnog odjela za održivi razvoj  (1 izvršitelj/ica) 
- ravnatelj/ica  Zavoda za prostorno uređenje  (1 izvršitelj/ica). 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme,  punim radnim vremenom. 
 
2. Natječaj za radna mjesta iz točke 1. ovog zaključka sastavni je dio istoga i nalazi se u 

privitku ovog zaključka. 
 
3. Natječaj za radna mjesta iz točke 1. ovog zaključka biti će objavljen u „Narodnim 

novinama“. 
 

4.   Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u „Službenim  
            novinama Istarske županije“. 
 
 

 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 

 
 
 
 

PREDSJEDNIK 
Ivan Jakovčić 

 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
_______,__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Istarska županija, na temelju članka 53 a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Nar. nov.  br. 33/01, 60/01, 129/05), članka 16. Zakona o državnim 
službenicima i namještenicima (Nar. nov. br. 27/01) te  Zaključka Poglavarstva Istarske 
županije Klasa: _______ Urbroj:___________ od ______2006.g. objavljuje 
 

N A T J E Č A J 
za imenovanje pročelnika/ca upravnih tijela  

 
1. Pročelnik/ca Kabineta župana 

            Istarske županije          1 izvršitelj/ica 
 
Uvjeti: 
 

- VII/I stupanj stručne spreme društvenog smjera,  
- položen državni stručni ispit,  
- najmanje 5 godina radnog staža u struci,  
- poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje talijanskog jezika. 

 
2. Pročelnik/ca Upravnog odjela za lokalnu i  

područnu (regionalnu) samoupravu 
            Istarske županije                                                             1 izvršitelj/ica 
 
Uvjeti: 
 

-      VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera - dipl. iur. ,  
- položen državni stručni ispit,  
- najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
- poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje talijanskog jezika. 
 
3. Pročelnik/ca  Upravnog odjela za turizam 

          Istarske županije                                                                1 izvršitelj/ica 
 
Uvjeti : 
 

- VII/1 stupanj stručne spreme ekonomske, turističke ili druge društvene struke, 
-  najmanje 5 godina radnog staža u struci,  
- položeni državni stručni ispit  
- aktivno znanje talijanskog i još jednog stranog jezika. 

 
4.  Pročelnik/ca Upravnog odjela za održivi razvoj  
     Istarske županije                                                               1 izvršitelj/ica 

 
Uvjeti: 
 

- VII/I stupanj stručne spreme, tehničkog ili ekonomskog usmjerenja,  
- položen državni stručni ispit,  
- najmanje 5 godina rada u struci,  
- poznavanje rada na osobnom računalu  
- poznavanje talijanskog jezika. 

 
 
 
 



 
     5. Ravnatelj/ica  Zavoda za prostorno uređenje 
         Istarske županije                                                                  1 izvršitelj/ica 
 
Uvjeti: 
 

- VII/1 stupanj stručne spreme arhitektonske struke,  
- najmanje 5 godina radnog staža u struci na rukovodećim poslovima iz nadležnosti 

prostornog uređenja,  
- položeni stručni ispit i državni stručni ispit, 
- poznavanje dva strana jezika, od kojih jedan obvezno mora biti talijanski. 

 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme,  punim radnim vremenom. 

 
Uz prijavu na natječaj natjecatelji/ce su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju: 
- životopis  
- dokaz o stručnoj spremi (diploma) 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) 
- dokaz o radnom stažu u struci (radna knjižica ili potvrda) 
- dokaz o položenom državnom i drugom stručnom  ispitu (uvjerenje ili svjedodžba) 
- dokaz o poznavanju stranog jezika (isprava ili izjava kojom se dokazuje poznavanje stranog 
jezika)   
- dokaz o poznavanju rada na računalu (isprava ili izjava kojom se dokazuje poznavanje rada 
na računalu) 
- uvjerenje iz članka 8. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (uvjerenje 
nadležnog suda, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) 
- dokaz da nema zapreke za prijem na rad u tijelo jedinice područne (regionalne) 
samouprave, u smislu članka 9. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Nar. 
nov. br. 27/01) – ( izjava ) 
 Svi dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenom presliku.  

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana 
od dana objave na adresu: 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
Županijsko poglavarstvo  

Flanatička 29 
"Natječaj za pročelnike" 

 
O izvršenom izboru natjecatelji/ce će biti izvješteni u zakonskom roku od 60 dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
 
1.  PRAVNI  TEMELJ  ZA  DONOŠENJE  OVOG  AKTA 
 

Pravni temelj za donošenje Zaključka je stavak 1. članka 53a. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 
129/05) prema kojoj odredbi upravnim tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave 
upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo, te stavak 1. 
članka 18. Odluke o ustroju upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ broj 18/05) prema kojoj odredbi Upravnim odjelima i Kabinetom župana upravljaju 
pročelnici, Stručnom službom za poslove Skupštine i Poglavarstva tajnik, a Zavodom za 
prostorno uređenje ravnatelj, koje na temelju javnog natječaja imenuje Županijsko 
poglavarstvo, na prijedlog župana.  

 
 
2.  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  UREĐUJU  OVIM  AKTOM 
      I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
  
 Na temelju zaključka objaviti će se natječaj i provesti postupak radi imenovanja 
pročelnika/ca upravnih tijela navedenih u točki 1. istog zaključka, te sa istima zasnovati radni 
odnos na neodređeno vrijeme. 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA OSTVARENJE ZAKLJUČKA 
 

Za ostvarenje ovog zaključka financijska sredstva osigurana su u Proračunu Istarske 
županije za 2006. godinu. 
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