Petak, 1. veljače 2019.

SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA

Stranica 10 – broj 1.

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

1.
Temeljem odredbi članka 10. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18,
96/18), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela
Grada Kastva i u skladu s Proračunom Grada Kastva
za 2019. godinu (“Službene novine Primorsko - goranske županije” br. 40/18), Gradonačelnik Grada Kastva
utvrđuje
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA
GRADA KASTVA U 2019. GODINI
Članak 1.
Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Kastva,
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme, te potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme i struke u 2019. godini.
Članak 2.
Sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/18-01/12, URBROJ: 217005-02/12-18-2, od 25. svibnja 2018. g. te I. Izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave,
KLASA: 112-01/18-01/12, URBROJ: 2170-05-02/12-184, od 26. studenog 2018. g., u upravnim tijelima Grada
Kastva, predviđena su ukupno 22 službenička mjesta i 1
mjesto namještenika i to: u Upravnom odjelu za financije
i razvoj predviđeno je 7 službeničkih mjesta i 1 mjesto
namještenika; u Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
komunalni sustav i zaštitu okoliša predviđeno je 6 službeničkih mjesta; u Uredu Grada predviđeno je 9 službeničkih mjesta. Popunjeno je ukupno 21 službeničko mjesto i
1 mjesto namještenika.
Članak 3.
U 2019. godini ne planira se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Kastva.
Članak 4.
Grad Kastav ne podliježe obvezi zapošljavanja određenog
broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja
zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 155/02, 47/10,
80/10, 93/11, 93/11) i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u
“Službenim novinama Grada Kastva”.
KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2170-05-02/12-19-1
Kastav, 18. siječnja 2019. g.
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