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AKTI ŽUPANA

55
Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije
(„Službene novine Istarske županije“ br. 10/09.,
4/13., 16/16., 2/17., 2/18.), Zamjenik župana koji
obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 03.
rujna 2019. godine donosi
ODLUKU
o odbijanju davanja prethodne suglasnosti na
Odluku Školskog odbora Osnovne škole Jure
Filipovića Barban
1. Odbija se davanje prethodne suglasnosti na
Odluku Školskog odbora Osnovne škole Jure
Filipovića Barban o utvrđivanju prijedloga za
formiranje građevne čestice višestambenog
objekta na k.č. br. 190/1 k.o. Barban KLASA:
361-08/19-01/5, URBROJ: 2168-02-07-19-1 od
26. lipnja 2019. godine, temeljem koje se kao
građevna čestica višestambenom objektu
priznaje cjelokupna površina parcele, izuzev
dijela koji pripada trafostanici sagrađenoj na
istoj.
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ODLUKU
o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske
o kriterijima i načinu financiranja troškova
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola za školsku godinu 2019./2020. u Istarskoj
županiji
1. Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja
Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i
načinu financiranja troškova javnog prijevoza
redovitih učenika srednjih škola za školsku
godinu 2019./2020. („Narodne novine” broj
81/19), u daljnjem tekstu: Odluka Vlade, u
Istarskoj županiji.
2. Sredstva za financiranje troškova javnog
prijevoza redovitih učenika srednjih škola za
školsku godinu 2019./2020. osigurana su u
Državnom proračunu za 2019. godinu i
projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Narodne
novine broj 113/18), Razdjel 080 - Ministarstvo
znanosti i obrazovanja Programu 3704Srednjoškolsko obrazovanje.
3. Istarska
županija
neće
sudjelovati
u
sufinanciranju ostatka cijene (25%) iz točke II. i
III. Odluke Vlade.

2. Odbijanje davanja suglasnosti iz toč.1. proizlazi
iz razloga neosnovanog odricanja dijela školske
imovine bez naknade jer se Odlukom Školskog
odbora iz toč.1. prekoračuje površina zemljišta
nužnog za redovnu uporabu građevine.

4. Jedinice lokalne samouprave na području
Istarske županije mogu sudjelovati u financiranju
ostatka cijene mjesečne karte (25%) iz točke II. i
III. Odluke Vlade što ugovaraju izravno sa
prijevoznicima.

3. Ova Odluka objavit će se u „Službenim
novinama Istarske županije“, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave.

5. Prijevoznici mogu sudjelovati u finanicranju
ostatka cijene mjesečne karte iz točke II. i
III.Odluke Vlade.

KLASA: 602-02/19-01/07
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02
Pula, 03. rujna 2019.

6. U ostatku cijene mjesečne karte iz točke 4. i 5.
ove Odluke sudjeluju roditelji učenika.
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7. Istarska županija će prijevoznicima javnog
prijevoza, koji obavljaju uslugu prijevoza
učenicima koji pohađaju srednje škole na
području Istarske županije, isplatiti ukupne
mjesečne iznose za troškove prijevoza iz točke
VII. Odluke Vlade, nakon što Ministarstvo
znanosti i obrazovanja izvrši mjesečno plaćanje
Istarskoj županiji, a što će se regulirati ugovorom
kojeg će Istarska županija zaključiti s
prijevoznicima javnog prijevoza.

Na temelju članka članka 65. i 85. Statuta Istarske
županije ("Službene novine Istarske županije", br.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) Zamjenik
župana koji obnaša dužnost Župana dana 06. rujna
2019. godine donosi

Sukladno točki VIII. Odluke Vlade, Istarska
županija u slučaju sumnje na nezakonito
postupanje prijevoznika, temeljem vjerodostojne
dokumentacije, može sredstva doznačiti školi
koju učenik pohađa ili samom učeniku.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana koji
obnaša dužnost župana
Fabrizio Radin, v.r.

8. Zadužuju se Upravni odjel za obrazovanje, sport
i tehničku kulturu i Upravni odjel za proračun i

Broj 15/2019.

SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE – od 6. rujna 2019.

financije Istarske županije da osiguraju provedbu
ove Odluke.

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 06. rujna 2019. godine donosi

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenim novinama Istarske
županije”.

TREĆE IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

KLASA: 602-03/19-01/28
URBROJ: 2163/1-01/8-19-02
Pula, 06. rujna 2019.

I.
U Planu prijma u službu u upravna tijela
Istarske županije za 2019. godinu („Službene novine
Istarske županije“, broj 3/19“), Prvim izmjenama i
dopunama Plana prijma u službu u upravna tijela
Istarske županije za 2019. godinu (Klasa: 100-01/1901/01, Urbroj: 2163/1-01/8-19-21 od 7. lipnja 2019.
godine) i Drugim izmjenama i dopunama Plana
prijma u službu u Upravna tijela Istarske županije za
2019. godinu Klasa: 100-01/19-01/01, Urbroj:
2163/1-01/8-19-24 od 12. lipnja 2019. godine, kojima
je utvrđen prijam službenika i namještenika u
upravna tijela Istarske županije tijekom 2019 godine,
ovim se Trećim izmjenama i dopunama djelomično
se mijenjaju i dopunjuju potrebna radna mjesta:

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana koji
obnaša dužnost župana
Fabrizio Radin, v.r.
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i
4/18), te čl. 65. Statuta Istarske županije ("Službene

Stanje popunjenosti
radnih mjesta
Red
br.

Naziv upravnog
tijela
Službenici

2.

10.

Upravni odjel za
decentralizaciju,
lokalnu i područnu
(regionalnu)
samoupravu,
prostorno
uređenje i gradnju
Upravni odjel za
talijansku
nacionalnu
zajednicu i druge
etničke skupine

UKUPNO

Stranica 3

Namještenici

Na dan. 31. prosinca 2018. .
Potreban broj službenika i
namještenika na određeno
vrijeme u 2019. godini
Potreban
Prijam na
broj
poslovima
službenika
provedbe
na
međunarodnih
Redovan
neodređeno
projekata,
prijam
vrijeme u
prijam zbog
(vježbenici)
2019. godini
povećanog
opsega
poslova ili
zamjene

49

0

3

0

6

3

0

0

0

1

171

8

3

14
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II.
U ostalom dijelu Plan prijma u službu u upravna tijela Istarske županije u 2019 godini ostaje
neizmijenjen.
III.
Prije raspisivanja natječaja ili oglasa za pojedina radna mjesta pročelnici su dužni zatražiti dodatnu
suglasnost Župana Istarske županije.
Upravna tijela Istarske županije, za koje se planira zapošljavanje, popunjavat će radna mjesta prema
ovim Trećim izmjenama i dopunama Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2019.
godinu, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu.
Popunjavanje radnih mjesta provodit će se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima za plaće
zaposlenih.
IV.
Treće izmjene i dopune Plana prijma u službu upravnih tijela Istarske županije za 2019. godinu
stupaju na snagu prvi dan nakon dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“.
KLASA: 100-01/19-01/01
URBROJ: 2163/1-01/8-19-30
Pula, 06. rujna 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana koji
obnaša dužnost župana
Fabrizio Radin, v.r.

