REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2188/02-01-20-1
Rokovci, 15. siječnja 2020. godine
Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18-Uredba i 112/19) i članka 47.
Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13 i 2/18),
Općinski načelnik Općine Andrijaševci utvrđuje slijedeći

PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2020. godinu
I.
Ovim Planom prijma u službu planira se prijam službenika/ca i namještenika u Jedinstveni
upravni odjel Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
Plan prijma u službu utvrđuje se za 2020. godinu (kratkoročni plan).
Planirani broj službenika/ca i namještenika utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio ovoga
Plana.
II.
-

Plan prijma u službu sadrži:
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu u 2019. godini,
potreban broj službenika/ca i namještenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se Plan
donosi,
planirani prijam određenog broja vježbenika/ca odgovarajuće stručne spreme i struke za
razdoblje za koje se Plan donosi,
podatke o popunjenosti radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina i planiranom
zapošljavanju potrebnog broja pripadnika/ca nacionalnih manjina za razdoblje za koje se Plan
donosi radi ostvarivanja zastupljenosti, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih
manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.
III.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 1/19) sistematizirano je 6 radnih mjesta od kojih su
popunjena 3 radna mjesta na neodređeno vrijeme kako je navedeno u Tablici koja je sastavni dio ovog
Plana.

IV.
Na dan 31.prosinca 2019. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Andrijaševci bilo
je 3 (troje) zaposlenih na neodređeno vrijeme uz napomenu da je jedan službenik primljen u službu na
nepuno radno vrijeme - pola radnog vremena (4 sata dnevno odnosno 20 sati tjedno).
U 2020. godini ne planira se prijam u službu službenika na neodređeno vrijeme.
U 2020 godini planira se prijam u službu službenika na određeno vrijeme i to 1 izvršitelj/ica
(m/ž) na određeno vrijeme, na razdoblje od 6 (šest) mjeseci uz mogućnost produženja za još 6 (šest)
mjeseci zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.
U 2020. godini ne planira se prijam u službu vježbenika/ca.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, planirani prijam u službu, broj zaposlenih
pripadnika/ca nacionalnih manjina i planirano zapošljavanje pripadnika/ca nacionalnih manjina za
razdoblje za koje se Plan donosi radi ostvarivanja zastupljenosti, sukladno Ustavnom zakonu o
pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne)
samouprave, utvrđuje se u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.
V.
Radna mjesta popunjavat će se na temelju ovog Plana,a sukladno zakonskim propisima i
Pravilniku o unutarnjem redu.
Popunjavanje radnih mjesta provodit će se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima za
plaće zaposlenih u Općini Andrijaševci.
VI.
Ovaj Plan prijma u službu stupa na snagu osmog dana od dana objave
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

u „Službenom

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.
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-

Tablica 1.

Dostaviti:
1. Općina Andrijaševci, Jedinstveni upravni odjel, ovdje
2. „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, na objavu
3. Službena stranica Općine Andrijaševci www.andrijasevci.hr, na objavu

Tablica 1.

Red.
br.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Naziv radnog mjesta

Pročelnik
Jedinstvenog
upravnog odjela
Viši stručni
suradnik za
komunalno-pravne
poslove
Viši stručni
suradnik za
društvene
djelatnosti
Viši referent za
opće poslove,
infrastrukturu i
provedbu projekata
Referent za
računovodstvenoknjigovodstvene
poslove
Referent-komunalni
redar *
UKUPNO

Stvarno stanje
popunjenosti
radnih mjesta u
na dan 31.12.
2019. godine

Potreban broj (planirano
zapošljavanje) službenika/
namještenika za 2020.
godinu

Planirano
zapošljavanje
vježbenika/ca
u 2020. godini

Neodređeno

Određeno

1

0

0

0

1

0

1

0

Popunjenost
radnih mjesta
pripadnicima
nac. manjina
na dan 31.12.
2019. godine

Planirano zapošljavanje
pripadnika/ca nac.
manjina u 2020. godini
Neodređeno

Određeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

* na radnom mjestu pod rednim brojem 6. Referent-komunalni redar zaposlen je službenik na nepuno radno vrijeme - pola radnog vremena (4 sata dnevno odnosno
20 sati tjedno

