
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« br. 86/08, 61/11), članka 46. stavka 
1. alineja 11. Statuta Grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja» br. 6/09, 2/13, 6/13, 
10/13- pročišćeni tekst i 6/14), na prijedlog čelnika upravnih tijela, u skladu s Odlukom o 
izvršavanju proračuna Grada Senja za 2016. godinu («Službeni glasnik Grada Senja» br. 
9/15), gradonačelnik Grada Senja dana 24. veljače 2016. godine utvrđuje, slijedeći    
 

IZMJENE PLANA  
prijama u službu u upravna tijela Grada Senja za 2016. godinu  

 
Članak 1. 

Ovim Planom prijama u upravna tijela Grada Senja utvrđuje se prijam službenika/ca u 
upravna tijela Grada Senja u 2016. godini. 
 

Članak 2. 
Plan prijama u upravna tijela sadrži: 
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Senja na dan 31. 

12. 2015. godine 
- potreban broj službenika /ca na neodređeno vrijeme za 2016. godinu.  

 
Članak 3. 

U upravnim tijelima Grada Senja na dan 31. prosinca 2015. godine zaposleno je 
ukupno 24 službenika/ca, na neodređeno vrijeme, i 3 namještenika/ce na neodređeno 
vrijeme. 
 

Članak 4. 
U Upravnim tijelima Grada Senja sukladno predviđenim financijskim sredstvima u 

Proračunu Grada Senja za 2016. godinu planira se popuniti potreban broj službenika na 
neodređeno vrijeme i to:  

 
- 1 službenik/ca VŠS sveučilišni prvostupnik građevinarstva ili stručni prvostupnik 

građevinarstva na radno mjesto višeg referenta za vođene investicija i zajedničke 
komunalne potrošnje,  

- 1 službenik/ca VŠS, sveučilišni prvostupnik upravnog prava ili stručni prvostupnik 
prava na radno mjesto višeg referenta za javnu nabavu, 

- Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene ili građevinske struke na 
radno mjesto višeg referenta - komunalni redar   

- 1 namještenik/ca - na radno mjesto spremačice na određeno radno vrijeme - 4 sata   
 

Članak 5. 
Slobodna radna mjesta službenika u upravnim odjelima Grada Senja popunjavaju se 

na temelju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave i financijskim sredstvima 
osiguranim Proračunom Grada Senja za 2016. godinu, osim u slučaju potrebe prijama u 
službu na određeno radno vrijeme.   

Članak 6.  
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku 

Grada Senja» i na web stranici Grada Senja.  
 

KLASA: 112-01/16-01/03  
URBROJ: 2125-03/03-16-01   
Senj, 24. veljače 2016.                                                                         Gradonačelnik:  

Darko Nekić, prof.  
 
 


