KLASA: 100-01/20-01/01
URBROJ: 2196-04-20-01-1
Borovo, 20.01.2020 god.
Na temelju čl. 10 st. 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi
(N.N. 86/08 , 61/11, 4/18 i 112/19) općinski načelnik Općine Borovo dana 20.01.2020 god. donosi
PLAN PRIJAMA
U DRŽAVNU SLUŽBU U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
OPĆINE BOROVO ZA 2020 god.
I
Plan prijama u državnu sluzbu donosi se za Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo.
Plan prijama u državnu sluzbu utvrđuje se za 2020. godinu (kratkoročni plan).
Plan prijama utvrđuje se temeljem prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo.
II
Ovim Planom prijama u državnu sluzbu ne predviđa se otvaranje novih radnih mjesta, ali se predviđa
povećanje broja izvršitelja na radnom mjestu „Komunalni radnik” na određeno vrijeme.
Povećanje broja izvršitelja realizirat će se isključivo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje –
Područna služba u Vukovaru i to u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja u RH.
Povećanje broja izvršitelja planira se tijekom cijele godine, sa ciljem realizacije Programa javnog rada.
III
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, popunjenost radnih mjesta po nacionalnoj i
kvalifikacionoj stru kturi, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.
IV
Prilikom popunjavanja radnih mjesta, Jedinstveni upravni odjel obvezan je provoditi odredbe Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o sustavu državne uprave, kojima je regulirano
osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave.
V
Jedinstveni upravni odjel u suradnji sa općinskim načelnikom Općine Borovo, a u skladu sa potrebama u
tekućoj proračunskoj godini, revidirat će predmetni Plan prijama i isti usuglasiti sa proračunom općine.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović,mag.iur.

POPUNJENOST RADNIH MJESTA
UNUTAR JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
PLAN ZA 2020 god.
Naziv radnog mjesta
Općinski načelnik
Zamjenik općinskog
načelnika
Pročelnik
Referent za račun.
Administrativni ref.
Referent za AOP
Komunalni redar

Nac.struktura
Srbin
Srbin

Stručna sprema
VSS
SSS

Broj izvršitelja
1
1

Srpkinja
Srpkinja
Srpkinja
Srbin
Srbin

FSS
VSS
SSS
SSS
SSS

1
1
1
1
1
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