Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 46. Statuta
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18, 12/18 i 38/20), a u skladu
s Proračunom općine Oprisavci za 2021.g. , Općinski načelnik općine Oprisavci dana 27. siječnja
2021.g. donosi
PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE OPRISAVCI ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: upravno tijelo), potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se Plan donosi i planira se broj vježbenika
odgovarajuće stručne spreme i struke.
Izrazi koji se u ovom Planu koriste za osobe u muškom rodu su neutralne i odnose se na muške i
ženske osobe.
Članak 2.
Navedeni Plan temelji se na potrebama upravnog tijela i planiranim financijskim sredstvima u
Proračunu općine Oprisavci za 2021. godinu.
Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnom tijelu općine Oprisavci na dan donošenja ovog
Plana je sljedeći:
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Članak 4.
U upravno tijelo planira se prijam vježbenika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u 2021. godini kako slijedi:
Naziv upravnog tijela

Naziv radnog
mjesta

Jedinstveni upravni
odjel
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1

Članak 6.
U upravno tijelo planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme u 2021. godini kako slijedi:
Naziv upravnog tijela

Jedinstveni upravni odjel

Naziv radnog
mjesta

Stupanj i vrsta
obrazovanja

Broj izvršitelja
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1
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1

Članak 7.
Plan prijma u službu u upravno tijelo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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DOSTAVITI:
1. „Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“,
2. Odsjek za računovodstvo i financije,
3. Pismohrana.

