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2.
Temeljem odredbi članka 10. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 
112/19), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela 
Grada Kastva i u skladu s Proračunom Grada Kastva za 
2020. godinu („Službene novine Grada Kastva“ br. 9/19 i 
06/20), Gradonačelnik Grada Kastva utvrđuje

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U 
SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA KASTVA U 

2020. GODINI

Članak 1. 
U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Kastva u 
2020. godini („Službene novine Grada Kastva“ broj 01/20 
i 02/20), članak 2. mijenja se i glasi:
„Sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem redu grad-
ske uprave, KLASA: 112-01/18-01/12, URBROJ: 2170-
05-02/1-18-2, od 25. svibnja 2018. g., I. Izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, 
KLASA: 112-01/18-01/12, URBROJ: 2170-05-02/12-18-
4, od 26. studenog 2018. g., II. Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 
112-01/18-01/12, URBROJ: 2170-05-02/12-19-6, od 18. 
travnja 2019. g., III. Izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 112-01/18-
01/12, URBROJ: 2170-05-09/9-19-9 od 20. rujna 2019.g., 
IV. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 
gradske uprave KLASA: 112-01/18-01/12, URBROJ:  
2170-05-09/9-19-12 od 02. prosinca 2019.g., V. Izmje-
nama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske 
uprave  KLASA: 112-01/18-01/12, URBROJ: 2170-05-
01/1-20-15, od 13. veljače 2020. godine, VI. Izmjenama 
i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu KLASA: 112-
01/18-01/12, URBROJ: 2170-05-01/1-20-18 od 19. svib-
nja 2020. godine, VII. Izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem redu KLASA: 112-01/18-01/12, URBROJ: 
2170-05-01/01-20-21 od 21. srpnja 2020. godine u uprav-
nim tijelima Grada Kastva predviđeno je ukupno 24 služ-
benička mjesta i 2 mjesta namještenika i to: u Upravnom 
odjelu za financije i razvoj predviđeno je 7 službeničkih 
mjesta i 2 mjesta namještenika; u Upravnom odjelu za 
prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša 
predviđeno je 7 službeničkih mjesta; u Upravnom odjelu 
za opće poslove i društvene djelatnosti predviđeno je 10 
službeničkih mjesta. 
Popunjeno je ukupno 20 službeničkih mjesta i 1 mjesto 
namještenika, od toga je u Upravnom odjelu za financije i 
razvoj popunjeno 6 službeničkih mjesta i 1 mjesto namje-
štenika, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komu-
nalni sustav i zaštitu okoliša popunjeno je 5 službeničkih 
mjesta, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene 
djelatnosti popunjeno je 9 službeničkih mjesta.“

Članak 2. 
Članka 3. mijenja se i glasi:
„U 2020. godini planira se u Upravnom odjelu za finan-
cije i razvoj prijam 1 službenika na neodređeno vrijeme 
(magistar struke ili stručni specijalist) te 1 namještenik na 
neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (sred-
nja stručna sprema,) te u Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša 1 službenik 
na neodređeno vrijeme (magistar struke ili stručni speci-
jalist). 

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Gra-
da Kastva“.
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