Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 47. Statuta Općine Bukovlje (
„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18), općinski načelnik Općine Bukovlje dana
3. siječnja 2019. godine donosi
ODLUKU
O PLANU PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL OPĆINE BUKOVLJE ZA 2019. GODINU
I.
Ovim Planom prijema u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni
upravni odjel Općine Bukovlje u 2019. godini.
II.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bukovlje, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu utvrđuje
se kako slijedi:

Naziv radnog mjesta

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stanje
popunjenosti
radnih
mjesta

Potreban broj
službenika/
namještenika na
neodređeno
vrijeme

Ukupno
planirano

Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela
(magistar struke ili
stručni specijalist
pravnog smjera)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Referent- Komunalni
redar (srednja stručna
sprema IV stupnja)

1

1

1

1

Poslovni tajnik

1

0

1

1

UKUPNO

5

3

5

5

Viši računovodstveni
referent
Viši referent za
uredsko poslovanje

III.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bukovlje i
utvrđivanju radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje predviđeno je ukupno
5 radnih mjesta.
IV.
Na dan 3. siječnja 2019. godine utvrđuje se da u Jedinstvenom upravnom odjelu postoje
nepopunjena slijedeća radna mjesta:
-

Viši referent za uredsko poslovanje

– 1 izvršitelj

-

Poslovni tajnik

– 1 izvršitelj
V.

U tijeku 2019. godine planira se prijem službenika i namještenika u službu na neodređeno
vrijeme na nepopunjena radna mjesta.
VI.
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje za 2019. godinu stupa na
snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
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