
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  
samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik  
Međimurske županije“, br. 3/13), Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KOTORIBA

ZA 2018. GODINU

I.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba (u daljnjem tekstu: Plan  

prijma), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  
Kotoriba (u daljnjem tekstu: JUO Općine), potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme  
za 2018. godinu.

II.
Utvrđuje se, da je stvarno stanje popunjenosti  radnih mjesta u JUO Općine na dan 31.12.2017.  

godine bilo je sljedeće: 
1. Referent-administrativni tajnik (ujedno v.d. Pročelnik JUO Općine) – 1 izvršitelj,
2. Referent za proračun i računovodstvo – 1 izvršitelj,
3. Referent za opće i financijske poslove – 1 izvršitelj,
4. Komunalni radnik I. – 1 izvršitelj,

III.
Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme sukladno Pravilniku o unutarnjem  

redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba je sljedeće:
1. Pročelnik JUO Općine – 1 izvršitelj,
2. Referent-administrativni tajnik – 1 izvršitelj,
3. Referent za proračun i računovodstvo – 1 izvršitelj,
4. Referent za opće i financijske poslove – 1 izvršitelj,
5. Komunalni radnik I. – 1 izvršitelj,
6. Komunalni radnika II. – 1 izvršitelj,
7. Čistačica – 1 izvršitelj,
8. Referent-komunalni redar – 1 izvršitelj.

IV.
U skladu s potrebnim brojem službenika i  namještenika  utvrđen Pravilnikom o unutarnjem redu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba, tijekom 2018. godine planira se prijam u službu sljedećih  
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme: 

1. Pročelnik JUO Općine – 1 izvršitelj,
2. Komunalni radnik I. – 1 izvršitelj,
3. Komunalni radnik II. – 1 izvršitelj,
4. Čistačica – 1 izvršitelj,
5. Referent-komunalni redar – 1 izvršitelj.

V.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, kao i prijam nezaposlenih  

osoba prema posebnom „Programu javnih radova“,  obavljat  će se u suradnji  s Hrvatskim zavodom za  
zapošljavanje, koji će osigurati i sredstava za zapošljavanje.  

VI.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske  

županije“.
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Kotoriba,   27. prosinca   2017.
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