S P L I T S KO - DA L M AT I N S KA Ž U PA N I JA

službeno
Godišnja pretplata 500,00 kuna
doznačuje se na Žiro račun broj:
HR4623300031800900002, MODEL: HR24,
poziv na broj:7706-2015-009

glasilo

Općine

GODINA XIX
Broj 1
Baška Voda, 20. siječnja 2016.

Temeljem članka 10. st. 2. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN br. 86/08, 61/11), općinski načelnik
utvrđuje

PLAN
PRIJAMA U SLUŽBU OPĆINSKE
UPRAVE
OPĆINE BAŠKA VODA ZA 2016.
GODINU
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se popunjenost radnih
mjesta u upravnim tijelima Općine Baška Voda i
potreban broj službenika i namještenika za 2016.
godinu.
Članak 2.
Sukladno Odluci o ustroju općinske uprave
Općine Baška Voda i Pravilniku o unutarnjem redu
općinske uprave Općine Baška Voda:
- U Uredu načelnika popunjena su radna mjesta
sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općinske
uprave Općine Baška Voda
- U upravnom odjelu za proračun i financije
popunjena su radna mjesta sukladno Pravilniku o
unutarnjem redu Općinske uprave Općine Baška
Voda
- U upravnom odjelu za gospodarenje prostorom
i komunalno-prometne poslove nije popunjeno
radno mjesto prometnog redara. Sukladno ukazanoj
potrebi Upravnog odjela za gospodarenje prostorom
i
komunalno-prometne poslove i osiguranim
sredstvima u Proračunu Općine Baška Voda za
2016. godinu u službu se u 2016. godini planiraju
sprimiti prometni redari i komunalni redari na
određeno vrijeme.

BAŠKA

VODA

Telefoni: 620-244, 620-961
Telefaxi: 620-244, 620-961
List izlazi po potrebi

Članak 3.
- U Ured načelnika planira se prijem jednog
magistra struke ili stručna specijalista pravne struke
za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog
odnosa za radno mjesto pročelnika Ureda načelnika
na 12 mjeseci i jednog stručnog prvostupnika
ekonomije ili prava ili upravnog ili ekonomskog
referenta, SSS, za stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto upravnog
referenta u Uredu načelnika na 12 mjeseci.
- U Upravni odjel za proračun i finacije planira
se prijam dva magistra struke ili stručna specijalista
ekonomske struke za stručno osposobljavanje bez
zasnivnja radnog odnosa za radno mjesto pročelnika
Upravnog odjela za proračun i financije na 12
mjeseci.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji
s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje.
Plan prijama provodit će se ako su sredstva
za pokriće troškova stručnog osposobljavanja,
u cijelosti osigurana kod nadležne službe za
zapošljavanje.
Članak 4.
Sukladno potrebi Vlastitog pogona, Odluci
o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Baška
Voda, Pravilniku o poslovanju Vlastitog pogona i
osiguranim sredstvima u proračunu Općine Baška
Voda za 2016. godinu u službu na određeno vrijeme
može se primiti više namještenikana na određeno
vrijeme.
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Članak 5.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška
Voda.

Mentor može istovremeno pratiti rad najviše
dva vježbenika.

KLASA: 023-01/16-01/4
UR.BROJ:2147/02-04-16/1
Baška Voda, 18. siječnja 2016. godine
Općinski načelnik
Josko Roščić

Članak 5.
Rješenje o imenovanju mentora i ostvarivanju
prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke donosi
pročelnik upravnog odjela za službenika koji ima
najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik ili
polaznik stručnoga osposobljavanja bez zasnivanja
radnog odnosa i općinski načelnik kada je mentor
pročelnik.
Članak 6.

Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( NN br. 86/08 i 61/11), članka 44.
Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12,
6/13, 11/13), članka 37. Pravilnika o unutarnjem
redu općinske uprave Općine Baška Voda ( GL br.
1/13, 10/13, 13/13, 2/14), Općinski načelnik, dana
18. siječnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o iznosu naknade za rad mentora koji prate
rad vježbenika
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
rad mentora koji prate rad vježbenika u upravnim
tijelima Općine Baška Voda, osposobljavaju ih za
obavljanje poslova praktičnim radom i učenjem
po utvrđenom programu, daju im potrebne upute i
smjernice za rad te im pomažu u pripremi državnoga
stručnog ispita.
Članak 2.
Utvrđuje se naknada za rad mentora koji za
vrijeme trajanja vježbeničkog staža prate rad
vježbenika, daju im potrebne upute i smjernice za
rad u iznosu od 10% bruto osnovice plaće službenika
i isplaćuje se mjesečno prilikom obračuna plaće za
vrijeme trajanja vježbeničkog staža.
Članak 3.
U slučaju promjene mentora tijekom razdoblja
vježbeničkog staža, naknada za mentorstvo
isplaćivat će se mentorima sukladno vremenu
obavljanja mentorstva.

Ova Odluka primjenjuje se i na mentore osoba s
kojima Općina Baška Voda ima sklopljene ugovore
o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog
odnosa u upravnim tijelima Općine Baška Voda (12
mjeseci).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine
Baška Voda.
KLASA:023-01/16-01/4
URBROJ: 2147/02-02-16/2
Baška Voda, 18. siječnja 2016.godine
Općinski načelnik
Josko Roščić
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