Na temelju članka 48. i 56.b. st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), čl. 82. st. 5.i čl 83.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 86/08), članka 60. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule
br. 09/06-pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko poglavarstvo Grada Pule na sjednici održanoj 09.
listopada 2008. godine, donosi

Program stručnog usavršavanja
u upravnim tijelima Grada Pule
za 2008. godinu

I
Ovim Programom utvrđuju se konkretni oblici stručnog usavršavanja službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Pule, te trajanje usavršavanja.

II
Sredstva za stručno usavršavanje službenika i namještenika osigurana su u Proračunu
Grada Pule za 2008. godinu na poziciji 7 32131600 i 32132601 razdjel 1.

III
U Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu upućuje se 1 službenik (Ljiljana
Ribarić) na drugu i treću godinu studija, po bolonjskom procesu, Sveučilišta „J.Dobrila“ u
Puli, smjer management i poduzetništvo.

IV
U Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu upućuje se 1 službenik
(Suzana Paretich) na specijalistički diplomski stručni studij (prva i druga godina)
Poduzetništva pri Veleučilištu u Rijeci.
V
54 službenika upućuje se na polaganje ispita za stjecanje „Europske računalne
diplome“ – ECDL.
35 službenika upućuje se, iz područja učenja lokalne samouprave, na seminare prema
godišnjem planu.

VI
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.
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Pula, 09. listopada 2008.
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OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje ovog akta sadržan je u članku 48. i 56.b. st.1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05 i
109/07), čl. 82. st. 5.i čl. 83. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (
regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08) i članku 60. Statuta Grada Pule
(«Službene novine» Grada Pule br. 09/06-pročišćeni tekst i 14/07).
II RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Temeljem navedenih zakonskih odredbi potiče se službenike na stručno
osposobljavanje.
Programom su utvrđeni konkretni oblici stručnog usavršavanja službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Pule. U Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu upućuje se 1
službenik (Ljiljana Ribarić) na drugu i treću godinu studija po bolonjskom procesu Sveučilišta
„J.Dobrila“ u Puli, smjer management i poduzetništvo. U Upravnom odjelu za komunalni
sustav i imovinu upućuje se 1 službenik (Suzana Paretich) na specijalistički diplomski stručni
studij (četvrta i peta godina) Poduzetništva pri Veleučilištu u Rijeci. U 2008. godini nastavlja
se sa polaganjem ispita za stjecanje „Europske računalne diplome“ – ECDL, te upućivanjem
službenika na seminare iz područja učenja lokalne samouprave.
Sredstva za realizaciju Programa su osigurana u proračunu Grada Pule za 2008 godinu na
pozicijama 32131600 i 32132601 razdjel 7., Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja
a primjenjuje se u 2008. godini, te će se objavit u „Službenim novinama“ Grada Pule.
III PRIJEDLOG AKTA
Tekst prijedloga akta dostavlja se u prilogu.
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