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Općinski načelnik Općine Marina na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08), a 

nakon usvajanja proračuna za 2014. godinu Općine Marina  i uvida u Pravilnik o unutarnjem 

redu jedinstvenog upravnog odjela. ( Službeni glasnik Općine Marina br.01/14. ) utvrđuje: 

 

 

PLAN 

PRIJEMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2014. GODINU 

 

 

Članak 1. 

Planom prijema u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj 

službenika na  određeno i neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se planira  prijem 

službenika-ica i namještenika-ica  na upražnjena radna mjesta, te se planira prijem viježbenika 

odgovarajuće stručne spreme i struke, rokovi u kojima se imaju raspisati natječaji za popunu 

upražnjenih radnih mjesta i mjesta na kojima se planira prijem vježbenika. 

 

Članak 2. 

Stvaran broj potrebnih radnih mjesta određen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

Utvrđuje se da Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedisntvenog upravnog odjela nisu 

popunjena sljedeća radna mjesta: Viši stručni suradnik za poslove samouprave 1 izvršitelj, 

Viši stručni suradnik za proračun i financije 1 izvršitelj, čistačica 1 izvršitelj,  Referent – 

tajnik u uredu načelnika 1 izvršitelj, Viši savjetnik načelnika za proračun i financije 1izvršitelj  

½  radnog vremena. 

 

 

Članak 3. 

Utvrđuje se da je potrebno izvršiti popunjavanje radnog mjesta Viši savjetnik načelnika za 

proračun i financije 1 izvršitelj na ½  radnog vremena na određeno vrijeme, na rok od šest 

mjeseci uz mogučnost produženja za šest mjeseci, uz probni rad od tri mjeseca. 

 

Članak 4. 

Utvrđuje se da je ovaj Plan prijema u službu usklađen sa Proračunom Općine Marina za 2014. 

godinu usvojenim dana 03.12.2013. godine, te se istim planiraju i osiguravaju sredstva za 

upražnjeno službeničko mjesto Višeg savjetnika načelnika za proračun i financije 1 izvršitelj 

na ½  radnog vremena. 

 

Članak 5. 

Uvjeti prijema službenika-ica određeni su Zakonom o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi i Pravilniku o unutarnjem redu jedinstvenog 

upravnog odjela. 

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se Pročelnik Općine Marina da u skladu s ovim Planom odnosno u roku od 1 dan 

od  stupanja na snagu ovog plana raspiše natječaj za popunu radnog mjesta Višeg savjetnika 

načelnika za proračun i financije 1 izvršitelj na ½  radnog vremena na određeno vrijeme od 

šest mjeseci, uz probni rad od tri mjeseca s mogućnošću produljenja rada za razdoblje od još 

šest mjeseci.  
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Članak 7. 

Plan prijema u službu objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina a stupa na snagu 

jedan dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

Klasa:100-01/14-01/02 

Ur broj:2184/02-02/01-14-1 

Marina, 27.01.2014. 

 

OPĆINA MARINA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                                                                              Općinski načelnik 

 

                                                                                Ante  Mamut 
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Općinski načelnik Općine Marina na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08, 

61/11), a nakon usvajanja proračuna za 2014. godinu Općine Marina  i uvida u Pravilnik o 

unutarnjem ustroju i poslovanju Vlastitog pogona ( Službeni glasnik Općine Marina br.01/14) 

utvrđuje: 

 

 

PLAN PRIJEMA U VLASTITI  POGON   

ZA 2014. GODINU  

 

Članak 1.   

Planom prijema u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, 

potreban broj službenika i namještenika na određeno i  neodređeno  vrijeme za 

razdoblje za koje se plan donosi i planira se broj vježbenika odnosno pripravnika 

odgovarajuće stručne spreme i struke. 

 

Članak 2.   

Utvrđuje se da Pravilnikom o unutarnjem ustroju i poslovanju Vlastitog pogona 

(Službeni glasnik Općine Marina br. ), nisu popunjena slijedeća radna mjesta:  

 

1. Komunalni djelatnik – vozač čistač  -  1 izvršitelj 

2.Komunalni djelatnik – grobar   -  2izvršitelja 

3. Komunalni djelatnik – razni poslovi  -  1 izvršitelj 

4. Viši referent za izgradnju i održavanje 

    Komunalne infrastrukture i nadzor nad  

    poslovima redarstva    - 1 izvršitelj 

 

Članak 3.   

Utvrđuje se da je potrebno izvršiti popunjavanjena neodređeno vrijeme Vlastitog 

pogona u 2014. godini sa slijedećim radnim mjestima:  

 

1. Komunalni djelatnik – grobar  - 1 izvršitelj    

2. Komunalni djelatnik – vozač – čistač - 1 izvršitelja, 

 

a na određeno vrijeme, na rok od šest mjeseci uz mogućnost produljenja za šest mjeseci, uz 

probni rad od tri mjeseca: 

 

  1. Viši referent za izgradnju i održavanje Komunalne infrastrukture i nadzor nad 

        poslovima redarstva 

 

Članak 4. 

Utvrđuje se da je ovaj Plan prijema u službu usklađen sa Proračunom Općine Marina za 2014. 

godinu usvojenim dana 03.12.2013. godine. 

 

 



Stranica  32-Broj: 02/14         SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA       Utorak  28. siječnja   2014. godine 
 

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se Upravitelj Vlastitog pogona da u skladu s ovim Planom odnosno u roku od 1 dan 

od dana   stupanja na snagu ovog Plana raspiše natječaj za popunu radnog mjesta Višeg 

referenta za izgradnju i održavanje Komunalne infrastrukture i nadzor nad poslovima 

redarstva  1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad od tri mjeseca s 

mogućnošću produljenja rada za razdoblje od još šest mjeseci, dok će za ostala radna mjesta 

koja se popunjavaju raspisati natječaj u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog 

Plana. 

 

 

Članak 6. 

Plan prijema u službu objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina a stupa na snagu 

jedan dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

 

Članak 7.   

Uvjeti prijema službenika i namještenika određeni su Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Pravilniku o unutarnjem 

ustroju i poslovanju Vlastitog pogona.   

 

 

Klasa: 100-01/14-01/03 

Ur broj: 2184/02-02/01-14-1 

Marina, 27.01.2014. 

 

OPĆINA MARINA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

           Općinski načelnik: 

 

           Ante Mamut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
IZDAVAČ:  Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante 

Mamut     – PRIPREMA:  Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 


