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I.1. 

Temeljem članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi 
(„ Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine 
Lokve  (˝Službene novine Primorsko-goranske županije“ 18/13))  Općinsko Vijeće  
Općine  Lokve na 11.  sjednici održanoj  22. prosinca 2014. god.   d  o  n  o  s  i 

ODLUKU 

o izdavanju službenog glasila Općine Lokve 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Lokve, način 
izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije, te 
troškovi izdavanja. 

Članak 2. 

Službeno glasilo Općine Lokve tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i 
drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu u skladu sa Statutom 
Općine Lokve donosi Općinsko vijeće Općine Lokve, a sukladno odredbama Zakona 
o lokalnoj i područnoj   ( regionalnoj ) samoupravi koji propisuju obavezno 
objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u 
službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Općinskog 
vijeća Općine Lokve, Općinskog načelnika Općine Lokve i njihovih radnih tijela, čije 
objavljivanje je određeno zakonom, Statutom Općine Lokve i drugim propisima. 

Naziv službenog glasila Općine Lokve je  „Službene novine Općine Lokve“ ( u 
daljnjem tekstu „Službene novine“ ). 

Članak 3. 

 U „ Službenim novinama“ objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim 
propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog 
vijeća, Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odrede da 
se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obavezno prema zakonu, podzakonskim 
aktima ili drugim aktima koje je donijelo Općinsko vijeće. 

Članak 4. 

 Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za 
objavljivanje akata općinskih tijela, prati razmatra i usmjerava uredništvo u 
„Službenim novinama“ 
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Uredništvo čine četiri člana i to Općinski načelnik, Predsjednica vijeća, viši 
savjetnik za plansko – analitičke ekonomske i razvojne projekte i administrativni 
tajnik. 

Glavni i odgovorni urednik „Službenih novina“ je Općinski načelnik Općine 
Lokve. 

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51 316 
Lokve. 

Članak 5. 

„Službene novine“ se obavezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog 
vijeća. 

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom 
broju „Službenih novina“ koji se izdaje prvi radni dan nakon dana održavanja sjednice 
Općinskog vijeća. 

Ostali akti objavljuju se na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu 
objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik. 

Članak 6. 

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Službenim novinama“ na hrvatskom jeziku 
latiničnom pismu. 

Članak 7. 

„Službene novine“ se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine 
Lokve, a korisnicima se dostavljaju u pismenom obliku. 

„Službene novine se obavezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku : 

- Primorsko- goranskoj županiji, 
- Uredu državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji, 
- Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji ( HIDRA ) 
- Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. 

 

„Službene novine“ se, na zahtjev, u pisanom obliku, besplatno dostavljaju 
članovima Općinskog vijeća Općine Lokve, Općinskom načelniku i zamjeniku 
Općinskog načelnika. 

„Službene novine“ se mogu, na zahtjev, dostavljati besplatno u pisanom obliku i 
drugim osobama. 

Nakladu „Službenih novina“ određuje odgovorni urednik. 
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Članak 8. 

Sredstva za izdavanje „Službenih novina“ osiguravaju se u Proračunu Općine 
Lokve. 

Članak 9. 

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja „Službenih novina“ 
obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa : 011-01/14-01/01 

Ur.broj: 2112-02/1-14-1 

Lokve 22.prosinac 2014. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 

Predsjednica 

Gordana Božić, v.r. 
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I.2. 

Temeljem članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi 
(„ Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine 
Lokve  (˝Službene novine Primorsko-goranske županije“ 18/13)  Općinsko Vijeće  
Općine  Lokve na 11.  sjednici održanoj  22. prosinca 2014. god.    d  o  n  o  s  i 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lokve 

Članak 1. 

U članku 80. Stavak 2 Statutu Općine Lokve  (˝Službene novine Primorsko-
goranske županije“ 18/13)  riječi „ Primorsko – goranske županije “ zamjenjuju se 
riječima „Općina Lokve“ 

Članak 2. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u 
„Službenim novinama Općine Lokve“. 

Klasa : 012-01/14-01/01 

Ur.broj: 2112-02/1-14-1 

Lokve 22.prosinac 2014. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 

Predsjednica 

Gordana Božić, v.r. 
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I.3. 
 

Na osnovu članka 30. Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 
107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07 – Odluka Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, 73/08 i 25/12) te članka 32. Statuta Općine Lokve ( Službene 
novine br. 18/13 ) Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 22. prosinca 
2014 god. donijelo je  

ODLUKU 
 o porezima Općine Lokve 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se porezi, stope i visina poreza, porezni obveznik, porezna 
osnovica te način obračuna, razreza i plaćanja poreza koji predstavljaju prihod 
Općine Lokve. 

Članak 2. 

Sukladno odredbama Zakona o  financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave Općinski porezi jesu: 

1. POREZ NA POTROŠNJU 
2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 
3. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV 
4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

 
II. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 3. 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna 
vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim 
objektima. 

Članak 4. 

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. je pravna i fizička osoba koja pruža 
ugostiteljske usluge na području Općine Lokve. 

Članak 5. 

Osnovicu poreza na potrošnju iz članka 3. Odluke čini prodajna cijena pića koje se 
proda u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost. 
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Članak 6. 

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te piva plaća se po stopi od 3%. 

Članak 7. 

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te piva, obveznik poreza 
obračunava i plaća na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dodanu 
vrijednost. 

III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

Članak 8. 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuće za 
odmor na području Općine Lokve. 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi 
povremeno ili sezonski. 

Kućom za odmor, u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje 
služe isključivo za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. 

Porez na kuću za odmor ne plaćaju vlasnici objekata koji imaju prebivalište i stvarno 
žive na području Općine Lokve. 

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem 
prethodnog stavka  porezni obveznici moraju priložiti slijedeće isprave u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, ne starije od 6 mjeseci: 

1.potvrda o prebivalištu,  

2.izvod iz godišnje potrošnje vode po mjesecima u posljednjih godinu dana za 
nekretninu u pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje, 

3.vlasnički list, katastarski plan i gruntovno-katastarska identifikacija za nekretninu u 
pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje. 

Porez na kuću za odmor ne plaćaju vlasnici nekretnina poslovne namjene koji u istoj 
nekretnini obavljaju registriranu djelatnost pružanja usluga smještaja te po toj osnovi 
stječu dobit odnosno dohodak  

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem 
prethodnog stavka moraju se priložiti slijedeće isprave u izvorniku ili ovjerenoj 
preslici, ne starije od 6 mjeseci: 

1.izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno obrtnicu iz kojeg je vidljiva 
registracija za obavljanje djelatnosti pružanja usluga smještaja 
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2.potvrdu nadležnog tijela da nekretnina ima poslovnu odnosno gospodarsku 
namjenu (poslovni prostor) 

3. rješenje o kategorizaciji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti  

4.dobit odnosno prihod pravne osobe odnosno obrta po osnovi pružanja usluga 
smještaja u predmetnoj nekretnini za posljednjih godinu dana 

5.vlasnički list, katastarski plan i gruntovno-katastarska identifikacija za nekretninu u 
pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 8. ove Odluke, 
porezno tijelo može tražiti i dostavu dokumentacije u kojoj se utvrđuje: mjesto i visina 
nastanka troška električne energije, telefona, prijem poštanskih pošiljaka (da li prima 
osobno ili putem punomoćnika), potvrda o zasnovanom radnom odnosu na području 
Općine Lokve, izjave svjedoka, propisana rješenja i odobrenja za obavljanje 
djelatnosti, dokaz o poslovnoj (gospodarskoj) namjeni predmetne nekretnine, dokaz 
o plaćanju poreza na dobit odnosno dohodak po osnovi gospodarskog raspolaganja 
predmetnom nekretninom i svi drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi 
o kući za odmor. 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti. 

Kućama iz prethodnog stavka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti 
zbog prirodnih nepogoda ( poplava, požar, potres ), te starosti i trošnosti. 

Porez na kuće za odmor koje su izgrađene prije 50 godina plaća se u iznosu 
propisanom člankom 9. ove odluke umanjenim za 30 %. 

Članak 9. 

Porez na kuće za odmor plaća se po četvornom metru korisne površine. 

Visina poreza iz stavka 1. ovog članka iznosi godišnje: 

-10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće  

Člankom 10. 

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti 
podatke o kućama za odmor koje se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te na 

korisnu površinu. 

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31.ožujka godine za koju se 
utvrđuje porez na kuće za odmor. 

Članak 11. 

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne 
plaća porez na kuću za odmor ako je taj porez bio utvrđen prethodnom vlasniku. 
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Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik te 
kuće plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva. 

Članak 12. 

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrđivanju tog poreza. 

IV. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV  

Članak 13. 

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici 
poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. 

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu kako slijedi: 

-pravne osobe koje se u smislu odredbi Zakona o računovodstvu kvalificiraju kao 
velike 2.000,00 kuna 

- pravne osobe koje se u smislu odredbi Zakona o računovodstvu kvalificiraju kao 
srednje 1.200,00 kuna 

- pravne osobe koje se u smislu odredbi Zakona o računovodstvu kvalificiraju kao 
male 600,00 kuna 

-fizičke osobe-obrtnici koji obavljaju samostalne djelatnosti - ugostiteljsku, trgovačku 
ili zabavnu djelatnost 600,00 kuna 

-proizvodne, uslužne i druge djelatnosti 400,00 kuna 

-poljoprivredne djelatnosti 300,00 kuna  

Članak 14. 

Obveznici poreza na tvrtku koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice 
(prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Općine Lokve 
plaćaju porez na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu u visini od 500,00 kuna. 

Članak 15. 

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrđivanju tog poreza. 

Članak 16. 

U slučaju da se tvrtka upiše ili briše u registar tijekom godine, obveznici poreza na 
tvrtku plaćaju razmjerni dio poreza. 

Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku 
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V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

Članak 17. 

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Lokve plaćaju pravne i fizičke 
osobe korisnici javnih površina za čije je korištenje izdano odobrenje. 

Porez iz stavka 1 ovog članka plaća se 1,00 kunu po četvornom metru korištene 
površine dnevno. 

Obveznici poreza dužni su općini Lokve dostaviti podatke o korištenju javne površine. 

Rješenje o razrezu poreza za korištenje javne površine donosi općinsko vijeće 
Općine Lokve. 

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave 
rješenja o utvrđivanju tog poreza. 

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE 

Članak 18. 

Pravne i fizičke osobe dužne su na zahtjev odsjeka za financije i računovodstvo 
Općine Lokve dostaviti podatke odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i 
evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje općinskih poreza. 

Članak 19. 

Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupovnih 
odredaba pri utvrđivanju i naplati gradskih poreza shodno se primjenjuje Opći porezni 
zakon. 

Članak 20. 

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe općinskih poreza provode 
ovlašteni službenici Upravnog odjela za proračun i financije Primorsko goranske 
županije po posebnom ugovoru i /ili druge fizičke odnosno pravne osoba prema 
posebnom ugovoru te upravna tijela Općine Lokve. 

Članak 21. 

Kada obveznik poreza dospjeli porez ne plati u propisanom roku, porez se prisilno 
naplaćuje  po odredbama o prisilnoj naplati poreza prema Zakonu o porezu na 
dohodak. 

Članak 22. 

Za obavljanje poslova iz članka 2 ove odluke, osim poreza na korištenje javnih 
površina, Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih 
prihoda. 
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 23. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o općinskim porezima ( 
Službene novine  Primorsko goranske županije broj 1. od 16. siječnja 2002. godine ) 

Članak 24. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Lokve“.  

Klasa: 410-02/14-01/01 

Ur.broj: 2112-02/1-14-1 

Lokve, 22. prosinac 2014.godina 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE                                                                                                
Predsjednica: 

 Gordana Božić, v.r. 

 

I.4. 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ 
Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,i 114/01), članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („ Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve (˝Službene 
novine˝18/13)  Općinsko Vijeće Općine Lokve na 11. sjednici održanoj 22. prosinca 
2014. god.  d o n o s i 

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra 

            Članak 1. 

Utvrđuje se da se dio nekretnine na k.č. br. 4865, k.o. Lokve, u površini od 176 
m2 u k.o. Lokve ( Prilog : prema prijedlogu parcelacijskog elaborata izrađenog po 
Uredu ovlaštenog inženjera geodezije Nenadu Vidmaru ing.geod. od srpnja 2014. 
god. i sastavni je dio ove Odluke), ne koristi kao javno dobro, u stvarnosti on 
predstavlja dio posjeda koji je odvojen betonskim zidom od javne prometne površine-
nerazvrstane ceste, i u narav je prilaz njegovom posjedu, pa se isključuje iz opće 
uporabe. 
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Članak 2. 

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke, k.č. br. 4865 u k.o. Lokve u površini od 176 
m2 ukida se status  javnog dobra, pa će Općinski sud u Delnicama-Zemljišno knjižni 
odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na istima i izvršiti 
upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lokve. 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenim 
novinama Općine Lokve“. 

Klasa : 943-01/14-01/03 

Urbroj : 2112-02/1-14-1 

Lokve, 22. prosinac  2014. god. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 

Predsjednica 

  Gordana Božić, v.r. 

 

I.5 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ 
Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,i 114/01), članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („ Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve (˝Službene 
novine˝18/13)  Općinsko Vijeće Općine Lokve na 12. sjednici održanoj 27. siječnja 
2015. god.  d o n o s i 

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra 

           Članak 1. 

Utvrđuje se da se dio nekretnine na k.č. br. 4770/10, površine od oko 350 m2, 
k.o. Lokve, koja čini novu parcelu k.č. br. 4770/11 u površini od 32 m2 u k.o. Lokve i 
k.č. br. 4770/12 u površini od 13 m2 u k.o. Lokve ( Prilog : prema prijedlogu 
parcelacijskog elaborata izrađenog po ovlaštenom geodetu ing. Nenadu Vidmar od 
06. svibnja 2014. god. i sastavni je dio ove Odluke), ne koristi kao javno dobro, već je 
u naravi nad tim površinama izgrađena obiteljska kuća te formirana okućnica, pa se 
isključuje iz opće uporabe. 
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Članak 2. 

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke, k.č. br. 4770/11 u k.o. Lokve u površini 
od 32 m2 i k.č. br. 4770/12 u k.o. lokve u površini od 13 m2 ukida se status javnog 
dobra, pa će Općinski sud u Delnicama-Zemljišno knjižni odjel temeljem ove Odluke 
izvršiti brisanje statusa javnog dobra na istima i izvršiti upis prava vlasništva na ime i 
u korist Općine Lokve. 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  » Službenim 
novinama Općine Lokve « 

Klasa : 943-01/15-01/01 

Ur.broj : 2112-02/1-15/1 

Lokve, 27.siječanj  2015. god. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE 

Predsjednica 

Gordana Božić, v.r 

 

II. 5. 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa Planom Proračuna  Općine 
Lokve za 2015. god. (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 40/14) 
dana 25. siječnja 2015.  godine, Načelnik Općine Lokve donio je  

PLAN 

prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Lokve za 2015. godinu 

Članak 1. 

Planom prijema u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni 
upravni odjel općine Lokve u 2015. godini. 

Članak 2. 

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lokve, potreban broj službenika i 
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namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno 
vrijeme iskazani su kao slijedi  : 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta* 

Kratice u tablici imaju slijedeće značenje : 

- MSSS - radna mjesta za koje je potrebno stručno znanje  
       magistra struke ili stručnog specijalista, 

- PS – radna mjesta za koje je potrebno stručno znanje 
       sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke, 

- SSS – radna mjesta za koje je potrebno stručno znanje srednje  
       stručne spreme, 

- NSS – radna mjesta za koje je potrebno stručno znanje  
       niže stručne spreme ili završena osnovna škola.                                                                              

Članak 3. 

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama 
Općine Lokve“ i na web stranici Općine Lokve. 

Klasa : 112-01/15-01/02 

Ur.broj:2112-02/5-15-1 

Lokve,  25. siječanj 2015 . god. 

                                                                                                         Općinski načelnik 

                                                                                                            Toni Štimac, v.r. 
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Tablica 

 MSSS PS SSS NSS Ukupno 

Broj ustrojenih radnih mjesta na dan 30. 
prosinac 2014. god. 

   3    2    2     1      8 

Stanje popunjenosti radnih mjesta na dan 30. 
prosinac 2014. god. 

   3    1    2     0      6 

Stanje popunjenosti vježbenika na određeno 
vrijeme na dan 30. prosinac 2014. god. 

   0            0    1     0      1 

Potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme 

   0    0    0     0      0 

Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme    0    0    1     0      1 

 


