Plan prijema u službu upravnog odjela
ponedjeljak, 19 kolovoz 2013 12:15
KLASA: 112-01/13-01/02
URBROJ: 2198/14-02-13-1
Kali, dana 12. 08. 2013. godine
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i
namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne Novine , broj 86/08 i 61/11) i članka 46. stavka 3. točke
14. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.
2/13),općinski načelnik ,donosi:
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KALI
ZA 2013. GODINU
I.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i
namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali u 2013.
godine u skladu s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine KALI
(Službeni Glasnik Općine Kali br.4/13)- kratkoročni plan.
II.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali sistematizacijom
radnih mjesta predviđeno je 5 službeničkih mjesta i 1 mjesto
namještenika, a zaposleno je 3 službenika i jedan namještenik. U
ovaj broj nisu uključena dva dužnostnika , načelnik i zamjenik
načelnika koji dužnost obavljaju volonterski.
III.
U 2013. godini ne planira se prijam službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali. U
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Kali u 2013. godini ,
sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Kali planira se prijem na određeno
vrijeme od 12 mjeseci:
- 1 vježbenika/ce srednja stručna sprema - SSS IV/1 za radno
mjesto komunalnog redara
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Na temelju ovog Plana mjesto vježbenika za komunalnog redara
popuniti će se putem javnog natječaja .
IV.
Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja , a objaviti
će se u Službenom Glasnik Općine Kali i na Web stranici Općine
Kali.
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