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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u skladu s Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 8/10 i 10/20), 

prijedlogom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi i Proračunom Općine Tučepi za 2023. 

godinu, Općinski načelnik Općine Tučepi donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI

UPRAVNI ODJEL OPĆINE TUČEPI U 2023. GODINI  

   Članak 1. 

Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi 

(u daljnjem tekstu: JUO) u 2023. godini.

Plan prijma u službu u JUO donosi se na temelju prikupljenih podataka i na prijedlog pročelnika JUO, 

vodeći računa o potrebama JUO i raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 2.

Utvrđuje se da su na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 8/10 i 10/20 ) u JUO, od ukupno predviđena pet (5) radnih mjesta, u službu

raspoređena tri (3) službenika, i to:

1.  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
2.  Voditelj Odsjeka za financije,

                3.   Komunalni redar

svi na neodređeno radno vrijeme.  

Članak 3.

U JUO  u 2022. godini predviđa se prijam/raspored službenika kako slijedi:

a) radna mjesta na neodređeno radno vrijeme

1. Referent razreza i naplate općinskih prihoda – jedan (1) izvršitelj

2. Administrativni tajnik – jedan (1) izvršitelj 

b) radna mjesta na određeno radno vrijeme (lipanj – rujan)
1.   Komunalni redar (sezonski) –  (3) izvršitelja
2.   Prometni redar ( sezonski ) – (1) izvršitelj

Članak 4.

Općinski načelnik može donijeti izmjenu Plana prijma u službu u suradnji s pročelnikom JUO, a na 

temelju obrazloženih zahtjeva koji moraju biti usklađeni s proračunom Općine Tučepi za 2023. godinu, odnosno

njegovim izmjenama i dopunama.
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Članak 5.

Plan prijma u službu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“.

KLASA: 119-01-23-01/01 
URBROJ:2181-52-02-23-01 
Tučepi, 20. siječnja 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

 Ante Čobrnić  v.r.
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