Na temelju članka 30. Statuta Općine Cerovlje (»Službene novine Grada Pazina“ broj
11/09., 7/13. i 19/14.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Općinski
načelnik Općine Cerovlje 16. siječnja 2017. godine, donosi
PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CEROVLJE ZA 2017. GODINU
I.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2017. godini
prijam dvije (2) osobe od čega:
- jedna (1) osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili
integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim
stručnim studijem
- jedna (1) osoba sa završenom srednjom stručnom spremom
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osobe koje
se planiraju primiti te potreban stupanj obrazovanja i struke, utvrđeni su u Tablici koja je
sastavni dio ovoga Plana.
II.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se
u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Troškove stručnog osposobljavanja osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.
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TABLICA
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA
RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CEROVLJE ZA 2017.
GODINU
Red.
Naziv radnog mjesta
Stručna sprema
Broj
broj
izvršitelja

1.

2.
Ukupno

Viši stručni suradnik za
računovodstvene poslove

Magistar struke ili stručni
specijalist ekonomske ili druge
društvene struke

1

Referent za opće poslove

Srednja stručna sprema upravne,
birotehničke, ekonomske struke ili
gimnazijskog usmjerenja

1

2

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) i članka 30.
Statuta Općine Cerovlje ("Službene novine Grada Pazina" broj 11/09., 7/13. i 19/14.),
Općinski načelnik Općine Cerovlje donosi
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
ZA 2017. GODINU
I.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje za 2017.
godinu, (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Cerovlje tijekom 2017. godine.
II.
Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Cerovlje,
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme za 2017.
godinu,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke za 2017. godinu.
III.
Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje od 7
sistematiziranih radnih mjesta nepopunjena sljedeća radna mjesta:
a)
b)
c)
d)

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
ADMINISTRATIVNI TAJNIK,
POMOĆNI RADNIK,
SPREMAČ.

IV.
U 2017. godini se planira prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
spremača.
V.
Tijekom 2017. godine ne planira se prijam u službu drugih službenika ni
namještenika.
VI.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi i
na internet stranicama Općine Cerovlje.
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