
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
Stručna služba za poslove  
Skupštine i Poglavarstva  
 

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 
tel. 052/600-160, fax 052/622-906 
 
Klasa: 112-02/08-01/70 
Urbroj: 2163/1-01/02-08-01 
Pazin,  30. prosinca 2008.  
 
 
 
 
 
     POGLAVARSTVU ISTARSKE ŽUPANIJE  
     n/r. Predsjednika Ivana Jakov čića 
 
 
 
 
PREDMET:  Prijedlog Zaklju čka o prihva ćanju javnog natje čaja za zapošljavanje  
          pročelnika upravnih odjela Istarske županije  
 
 
 
 
  U privitku dostavljamo Vam prijedlog Zaključka o prihvaćanju javnog 
natječaja za zapošljavanje pročelnika upravnih odjela Istarske županije  sa zamolbom 
da iste uvrstite na narednu sjednicu Županijskog poglavarstva Istarske županije.  
 
 
  Sa poštovanjem.  
 
 
        Tajnik  
       Vesna Ivančić, dipl. iur.   
 
 
 
 
Prilog:  
- prijedlog Zaključka  
- tekst natječaja, 
- obrazloženje 
 
 
 
 
 
 



Na temelju čl. 127. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08.), te čl. 59. i 77. 
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 9/06 – drugi 
pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana       
2009. godine donosi  

 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

 
 1. Prihvaća se tekst javnog natječaja za zapošljavanje pročelnika upravnih 
odjela Istarske županije    
 
 2. Javni natječaj  iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog. 
 
 3. Zadužuje se Stručna služba za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske 
županije za objavu teksta javnog natječaja iz točke 1. ovog Zaključka u Narodnim 
novinama i na web stranicama Istarske županije.  

 
 
 
 
 
      Predsjednik Poglavarstva  
                     Istarske županije  
                       Ivan Jakovčić  
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 



 Na temelju čl. 19. st. 2. i čl. 127. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08.), 
Poglavarstvo Istarske županije raspisuje 
 
 

J A V N I  N A T J E Č A J 
za imenovanje pro čelnika upravnih odjela  

 
 
1.  Za imenovanje pro čelnika/ce Upravnog odjela za kulturu  
      - 1 izvršitelj/ica na neodreñeno vrijeme  
 
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:  
 
- VII/1 stupanj stručne spreme prosvjetnog ili drugog društvenog smjera 
- najmanje 5 godina radnog staža u struci  
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na osobnom računalu 
- poznavanje talijanskog jezika 
   
2. Za imenovanje pro čelnika/ce Upravnog odjela za prora čun i financije  
      - 1 izvršitelj/ica na neodreñeno vrijeme  
 
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:  
- VII/I stručne spreme ekonomskog smjera, najmanje 10 godina radnog staža u struci, 
od čaga najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima  
- položen državni stručni ispit, 
- poznavanje talijanskog jezika  
 
3. Za imenovanje pro čelnika/ce Upravnog odjela za prostorno ure ñenje i gradnju  
      -1 izvršitelj/ica na neodreñeno vrijeme  
 
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:  
- VII/1 arhitektonske ili grañevinske struke,  
- najmanje 5 godina radnog staža u struci,  
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na osobnom računalu,  
- poznavanje talijanskog jezika,  
 
4. Za imenovanje pro čelnika/ce  Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
      -1 izvršitelj/ica na neodreñeno vrijeme  
 
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:  
-  VII/1 stručne spreme medicinske struke, 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,  
- položen državni stručni ispit,  
- poznavanje talijanskog jezika                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Opći uvjeti za prijem u službu :  
- punoljetnost,  
- hrvatsko državljanstvo,  
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba 
prima. 
 
 



Dokazi o ispunjavanju uvjeta:  
- životopis  
- dokaz o stručnoj spremi (diploma ili ovjerena preslika diplome)  
- domovnica (izvornik ili ovjerena preslika)  
- preslika  radne knjižice  
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (original ili ovjerena preslika)  
- uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci), 
- vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijem u službu ne 
postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi,  
- dokaz da poznaje rad na računalu (preslikom potvrde o polaženju tečaja informatike, 
preslikom svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet informatiku  ili vlastoručno 
potpisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika da poznaje rad na računalu) za 
kandidate pod 1. i 3.,  
- dokaz o poznavanju talijanskog jezika (preslikom potvrde o polaženju tečaja 
talijanskog jezika, preslikom svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet talijanski jezik ili 
vlastoručno potpisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika da poznaje talijanski 
jezik).  
 
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz čl. 15. i 16. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi "Narodne novine" broj 86/08). 
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvijete provesti će 
se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.  
Propisi čiji će se sadržaj primjenjivati u provjeri znanja su:  
- Ustav RH ("Narodne novine", broj 41/01, 55/01 (isp.)), 
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 
60/01 i 129/05) ,  
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08), 
- Zakon o općem upravnom postupku  ("Narodne novine", broj 53/91)  
 
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.  
Na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr naveden je opis poslova i podaci o 
plaći radnih mjesta.  
Na web stranici Istarske županije objavljuje se i način i  dan obavljanja prethodne 
provjere znanja kandidata.  
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na natječaj 
priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je 
vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da je nezaposlena.  
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj 
već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat je dužan 
pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu 
na natječaj.  
Obavezan je probni rad od tri mjeseca.  
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti 
spolova "Narodne novine", broj 116/03).  
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima 
o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u 
Narodnim novinama, i to neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Istarska 
županija, Dršćevka 3, Pazin s naznakom "za natječaj". 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  
 
 
         Istarska županija  



 
OBRAZLOŽENJE 

 
I PRAVNA OSNOVA   
 
 
 Na temelju čl. 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08.) propisano je da 
Župan raspisuje natječaj, te donosi odluku o imenovanju i razrješenju pročelnika 
upravnih odjela. Čl. 127. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08.) propisano je da u 
prijelaznom razdoblju, tj do 17. svibnja 2009. godine, Poglavarstvo raspisuje javni 
natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela, te vrši imenovanja i razrješenja 
pročelnika upravnih odjela.  Odredbom čl. 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene 
novine Istarske županije", broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06) propisane su 
ovlasti Poglavarstva u pripremanju i izvršavanju općih akata, te nadležnostima iz 
samoupravnog djelokruga Istarske županije, te su propisane vrste akata koja 
Poglavarstvo donosi.                                                                                                                                                                                                                               
 
II OSNOVAN PITANJA I OCJENA STANJA  
 
 Odredbom čl. 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 i 129/05) propisano je da Upravnim odjelima 
upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo. Zbog 
navedenog potrebno je pristupiti postupku provedbe javnog natječaja budući da 
Upravnim odjelom za kulturu, Upravnim odjelom za proračun i financije, Upravnim 
odjelom za prostorno ureñenje i gradnju i Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu 
skrb rukovode vršitelji dužnosti, koje je imenovalo Poglavarstvo za period do 
imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja.  
 
III POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA  
 
 Financijska sredstva za provedbu postupka natječaja osigurana su proračunom 
IŽ.  
 
IV ROK ZA IZVRŠENJE  
 
 Rok za provedbu natječaja je 3 mjeseca.  


