
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/3-38
URBROJ: 2170/01-15-00-19-29
Rijeka, 29. 1. 2019.

Gradonačelnik je 29. siječnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Donosi se Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Plana iz točke 1. ovog zaključka objavi u "Službenim 

novinama Grada Rijeke".

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća,
Sanje Kontuš
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Vesne Labudović-Maržić



Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada 
Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine 
Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada 
Rijeke za 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18), Gradonačelnik Grada Rijeke,
29. siječnja 2019. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan) 
utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju reviziju 
Grada Rijeke u 2019. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na 
neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban 
broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju reviziju 
Grada Rijeke za 2019. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga 
Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada 
Rijeke".

KLASA: 023-01/19-04/5-38
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 29. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK

      
                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#





                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/19-02/3
URBROJ: 2170/01-09-00-19-1

Rijeka, 29. 1. 2019.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
                                              -ovdje-

Predmet: Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu 

Izradila:
Sanja Kontuš
Ravnatelj:
Marijan Vundać

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e

Ovim prijedlogom Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu utvrđuje se 
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 1. siječnja 2019. 
godine, te se planira potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, kao i 
potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke i Ured za 
unutarnju reviziju Grada Rijeke u 2019. godini.

Sukladno članku 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18 – dalje u tekstu: ZSN), 
plan prijma u službu u upravna tijela lokalne jedinice utvrđuje gradonačelnik na temelju 
prikupljenih prijedloga pročelnika upravnih tijela, a vodeći računa o potrebama upravnih tijela 
i raspoloživim financijskim sredstvima.

Plan se utvrđuje u roku od 30 dana od stupanja na snagu Proračuna Grada Rijeke za 
2018. godinu, a isti se sukladno, članku 11. ZSN, objavljuje u službenom glasilu lokalne 
jedinice. 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći 

Z A K L J U Č A K

1. Donosi se Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu, u predloženom 
tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Plana iz točke 1. ovoga zaključka objavi u 
"Službenim novinama Grada Rijeke".



Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta 
Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i  5/13 i  
"Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), a u svezi sa 
Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18), 
Gradonačelnik Grada Rijeke, dana ____________ 2019. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan)
utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju 
reviziju Grada Rijeke u 2019. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na 
neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te 
potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke i Ured za 
unutarnju reviziju Grada Rijeke za 2019. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i 
čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Rijeke".
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