REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADONAČELNICA
KLASA: 023-05/15-01/01
URBROJ: 2133/05-02-15-1
Ozalj, 5. siječanj 2015.g.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i
61¸/11) i članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja
broj 7/13-pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Ozlja, donosi
PLAN
PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OZLJA ZA 2015.G.
I.
Ovim Planom prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja utvrđuje se
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta sukladno Pravilniku o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni
glasnik“ Grada Ozlja broj 5/14 i 7/14) te potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme.
II.
Stvarna popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Ozlja:
1. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI:
Od utvrđena četiri radna mjesta popunjena su slijedeća radna

mjesta:
1. voditelj Odsjeka
2. administrativni tajnik
3. čistačica-dostavljač
Nepopunjeno je slijedeće radno mjesto:
1. stručni suradnik za opće poslove i informatizaciju

mjesta:

ODSJEK ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE:
Od utvrđena četiri radna mjesta popunjena su slijedeća radna
1. voditelj Odsjeka
2. viši stručni suradnik za urbanizam i komunalne poslove – 1
izvršitelj,
3. komunalni redar/poljar

Nepopunjeno je slijedeće radno mjesto:
1. viši stručni suradnik za urbanizam i komunalne poslove – 1
izvršitelj

mjesta:

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Od utvrđenih sedam radnih mjesta popunjena su slijedeća radna

1. voditelj Odsjeka
2. viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 izvršitelj
3. stručni suradnik za proračunske korisnike
4. računovodstveni referent
Nepopunjena su slijedeća radna mjesta:
1. viši stručni suradnik za proračun i financije – 2 izvršitelja
2. viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 izvršitelj
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE
Utvrđeno je jedno radno mjesto koje nije popunjeno:
1. voditelj Odsjeka
U 2015.g. planiraju se popuniti slijedeća radna mjesta:
1. stručni suradnik za opće poslove i informatizaciju,
2. voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte
Ostala nepopunjena radna mjesta se u 2015.g. neće popunjavati.
III.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015.g.
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada
Ozlja.

Dostaviti:
1. Službeni glasnik,
2. Pismohrana

GRADONAČELNICA:
mr.sc. Gordana Lipšinić

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADONAČELNICA
KLASA: 023-05/15-01/01
URBROJ: 2133/05-02-15-4
Ozalj, 1. lipanj 2015.g.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i
61¸/11) i članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja
broj 7/13-pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Ozlja, donosi
PLAN PRIJMA
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OZLJA ZA 2015.G.
I.
Ovim Planom prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja utvrđuje se
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta sukladno Pravilniku o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni
glasnik“ Grada Ozlja broj 5/14, 7/14 i 3/15) te potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme.
II.
Stvarna popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Ozlja:
1. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI:
Od utvrđena četiri radna mjesta popunjena su slijedeća radna

mjesta:
1. administrativni tajnik
2. čistačica-dostavljač
Nepopunjena su slijedeća radna mjesta:
1. voditelj Odsjeka
2. viši referent za opće poslove i informatizaciju

ODSJEK ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE:
Od utvrđenih pet radna mjesta popunjena su slijedeća radna mjesta:
1. voditelj Odsjeka
2. komunalni redar/poljar
Nepopunjena su slijedeća radna mjesta:
1. viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša – 2
izvršitelja

2. stručni suradnik za komunalne poslove
ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Od utvrđenih sedam radnih mjesta popunjena su slijedeća radna
mjesta:
1. viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 izvršitelj
2. stručni suradnik za proračunske korisnike
3. računovodstveni referent
Nepopunjena su slijedeća radna mjesta:
1. voditelj Odsjeka
2. viši stručni suradnik za proračun i financije – 2 izvršitelja
3. viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 izvršitelj
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE
Utvrđeno je jedno radno mjesto koje nije popunjeno:
1. voditelj Odsjeka
U 2015.g. planiraju se popuniti slijedeća radna mjesta:
1. voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti,
2. viši referent za opće poslove i informatizaciju,
3. voditelj Odsjeka za proračun i financije,
4. stručni suradnik za komunalne poslove,
5. voditelj Odsjeka za gospodarstvo i projekte.
Ostala nepopunjena radna mjesta se u 2015.g. neće popunjavati.
III.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015.g.
stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
Grada Ozlja.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Plana prijma, stavlja se van snage Plan prijma
u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015.g. („Službeni glasnik“ Grada
Ozlja broj 1/15)
Dostaviti:
1. Službeni glasnik,
2. Pismohrana

GRADONAČELNICA:
mr.sc. Gordana Lipšinić

