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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08), a nakon usvajanja proračuna Općine Marina 

za 2016. godinu ( Službeni glasnik 24/15) Općinski načelnik Općine Marina utvrđuje slijedeći  

 

PLAN PRIJMA  

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MARINA ZA 2016. GODINU 

 

Članak 1. 

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

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

namještenika na upražnjena radna mjesta, te se planira prijem vježbenika odgovarajuće stručne 

spreme i struke. 

Članak 2. 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina 

predviđeno je četrnaest (14) radnih mjesta ( 13 službenika i 1 namještenik), a popunjeno je 10 

radnih mjesta (8 službenika). 

Članak 3. 

Utvrđuje se da Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Marina nisu popunjena slijedeća radna mjesta: 

- Stručni suradnik za poslove lokalne samouprave, 1 izvršitelj 

- Administrativni referent, 1 izvršitelj 

- Viši stručni suradnik za proračun i financije, 1 izvršitelj 

- Čistačica,  1 izvršitelj 

Članak 4. 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina u tekućoj godini, sukladno 

predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Marina za 2016. godinu ne planira 

se popuna upražnjenih radnih mjesta. 

Članka 5. 

 Plan prijma u službu stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine 

Marina i objavit će se na web-stranici Općine Marina.  

Klasa: 100-01/16-01/02 

Ur broj: 2184/02-02/01-16-1 

Marina, 26. siječnja 2016. godine 

 

OPĆINA MARINA       

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                

 Općinski načelnik: 

 

                                                                                    Ante Mamut 
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Na temelju članka 3. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 09/15, 22/15), Pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela donosi  

 

O D L U K U  

o uredovnom radnom vremenu za rad sa strankama 

i odmoru tijekom radnog dana 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom određuje se uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Marina za rad sa strankama, kao i odmor tijekom radnog dana (stanka). 

 

 

Članak 2. 

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama određuje se u vremenu od 8.00 do 13.00 

sati i to od ponedjeljka do četvrtka. 

 

 

Članak 3. 

Stanka djelatnika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana u 

vremenu od 10.00 do 10.30 sati. 

 

Članak 4. 

Iznimno, od odredaba čl. 2. i 3. ove Odluke, ovisno o potrebama, za pojedine djelatnike 

može se odrediti i drukčije uredovno vrijeme za rad sa strankama, te dnevni odmor djelatnika. 

 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u toku radnog 

tjedna u kojem su djelatnici dužni primati stranke, Klasa: 023-05/14-50/01, Ur.broj: 2184/02-

03/01-14-1, od 15. srpnja 2014. godine. 

 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

Klasa:023-05/16-10/01 

Ur.broj:2184/02-03/01-16-1 

Marina, 22. siječnja 2016. godine 

 

OPĆINA MARINA 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

PROČELNICA 

 

Darija Najev Jurač, dipl.iur. 
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