
                    
     
    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA PROMINA 

 
KLASA: 100-01/18-01/1 

URBROJ: 2182/9-18-1 

U Oklaju, 21. prosinca 2018. 

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 54. st.1. al.11. Statuta 

Općine Promina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 2/18, 7/18), a u skladu s Proračunom 

Općine Promina za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 14/18), općinski 

načelnik dana  21. prosinca 2018. god. utvrđuje  

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Promina za 2019. god. 

 

I. 

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Promina i potreba za prijamom službenika i namještenika u 2019. godini te planira broj 

vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.  

 

II. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski 

rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.  

 

III. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina važećim Pravilnikom o unutarnjem redu 

sistematizirano je ukupno 6 radnih mjesta, od čega 5 službeničkih, a zaposlena su ukupno 3 službenika 

i 1 namještenik na neodređeno vrijeme.  

U Jedinstvenom upravnom odjelu nema zaposlenih službenika ni namještenika na određeno vrijeme. 

IV. 

U 2019. godini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine planira se prijam 1 (jednog) službenika na 

neodređeno vrijeme i to na radno mjesto referent – komunalni redar, sa završenom srednjom stručnom 

spremom tehničkog smjera. 

U 2019. god. ne planira se prijam vježbenika. 

V. 

 Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za Općinu Promina niti jedna nacionalna manjina ne 

sudjeluje s više od 5% u stanovništvu Općine te ne postoji obveza planiranja prijma pripadnika 

nacionalnih manjina, sukladno odredbi članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

 

VI. 



Jedinstveni upravni odjel Općine Promina popunjavat će radna mjesta u 2019. god. temeljem ovog 

Plana, a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem redu i osiguranim financijskim sredstvima za 

plaće zaposlenih u Proračunu Općine Promina za 2019. god. 

 

VII. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske 

županije i na mrežnim stranicama Općine Promina www.promina.hr.   

 

         Općinski načelnik 

                                                                                                                    Tihomir Budanko 

http://www.promina.hr/

