REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SMOKVICA
NAČELNIK
KLASA: 011-01/17-01/01
URBROJ: 2138-04/2-18-51
Smokvica, 02.ožujak 2018. g.
Na temelju članka 10.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08, 61/11, 4/18) i članka
45.Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“br.3/09, 22/13, 6 /18),
Općinski načelnik Općine Smokvica ,dana 02. Ožujka 2018.godine, donio je

PLAN
prijema u službu u 2018.godini
I.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u
službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica u 2018.godini.
Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i
ženski rod , neovisno u kom rodu su navedeni.
II.
Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Smokvica , u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Smokvica predviđeno ukupno 5 službeničkih radnih mjesta i jedno
radno mjesto za namještenika , od kojih su na dan 31.prosinca 2017.godine 4 službenička
radna mjesta popunjena na neodređeno vrijeme.
III.
Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2018.godini, u Jedinstveni upravni odjel
Općine Smokvica, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Smokvica, planira se zaposliti:
-na neodređeno vrijeme , na radno mjesto redni broj 5. „referent za komunalno gospodarstvo
– komunalni redar“ – 1 izvršitelj.
-u okviru stručnog osposobljavanja, bez zasnivanja radnog odnosa, planira se zaposliti dvije
osobe sa višom ili visokom stručnom spremom pravne ili ekonomske struke.
Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika , na upražnjeno mjesto će se ,
provedbom natječaja , u službu primiti službenik , na određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno
o tome kakva je i na kojem radnom mjestu bila služba službeniku kome je ista prestala.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Smokvica i na web stranici Općine.

TABLICA PLANA PRIJEMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
SMOKVICA ZA 2018. godinu

Redni
broj

UPRAVNI ODJEL –
Naziv radnog mjesta

1.

Broj
sistematizirani
h radnih
mjesta

Popunjena radna
mjesta na
neodređeno
vrijeme

Potreban broj
službenika na
neodređeno
vrijeme

Potreban broj
vježbenika na
određeno
vrijeme

Ukupno
planiranih
popuna

Pročelnik upravnog
odjela

1

1

0

0

0

2.

Viši referent za lokalnu
upravu, EU fondove i
javnu nabavu

1

1

0

0

0

3.

Viši referent za
računovodstvo, proračun
i financije

1

1

0

0

0

4.

Viši referent za opće
poslove, društvene i
komunalne djelatnosti te
zaštitu okoliša

1

1

0

0

0

5.

Referent za komunalne
poslove – komunalni
redar

1

0

1

0

1

6.

Spremač

1

1

0

0

0

TABLICA PRIJEMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ
ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM
ODJELU OPĆINE SMOKVICA ZA 2018. GODINU

Redni broj

Mjesto rada

Stupanj obrazovanja i struka

Broj osoba

1.

Jedinstveni upravni odjel

Magistar pravne ili ekonomske struke

1

2.

Jedinstveni upravni odjel

Prvostupnik javne uprave ili ekonomije

1

NAČELNIK :
Kuzma Tomašić
.

