
                                                                                                             
                                                     

 

 

REPUBLIKA   HRVATSKA 

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

  OPĆINA DRAGANIĆ  

 OPĆINSKI NAČELNIK          

                                                     

KLASA:   110-01/18-01/01 

URBROJ: 2133/08-02-18-1 

Draganić,  26. siječnja 2018. g. 

 

 

Na temelju članka 10. stavka 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ br. 86/08,   61/11 i 04/18) 

te članka 47. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije br. 18/13 i 59/13)  i 

(„Glasnik Općine Draganić“ 4/15), Općinski načelnik  Općine Draganić dana  26. siječnja 

2018. g. donosi 

 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE DRAGANIĆ  

ZA 2018. g. 

 

 

Članak 1.  

 

 Ovim se Planom utvrđuje prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Draganić u 2018. godini. 

 

 

Članak 2. 

 

 Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić za 2018. godinu sadrži: 

- broj sistematiziranih radnih mjesta na neodređeno vrijeme 

- broj popunjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme 

- potreban broj službenika i namještenika u 2018 godini. na neodređeno vrijeme. 

 

 

Članak 3. 

 

 Radna mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Draganić se tijekom 2018. godine popunjavaju prema ovom Planu, odredbama Pravilnika o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela,te financijskim sredstvima koja su osigurana u 

Proračunu za 2018. godinu, osim u slučajevima potrebe prijma u službu na određeno vrijeme, 



utvrđenima u članku 28. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18). 

 

 

Članak 4. 

 

 Slobodna službenička i namještenika radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Draganić popunjavaju se na temelju javnog natječaja koji se obavezno objavljuje u 

Narodnim novinama, osim u slučajevima navedenima u članku 18. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

 

Članak 5. 

 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić nisu zaposleni pripadnici nacionalnih 

manjina niti je njihovo zapošljavanje predviđeno ovim Planom prijma u službu za 2018. godinu. 

 U 2018. godini. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić nije planirano  

zapošljavanje vježbenika.  

 Planira se iskoristiti mogućnost zapošljavanja primjenom Zakona o poticanju  zapošljavanja  

te prijmom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a koje se provodi u  

suradnji sa Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje i o trošku navedenog Zavoda, za četiri radna  

mjesta.  

 

 

Članak 6. 

 

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

Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/16, 32/17), u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Draganić od ukupno predviđenih šest (6) službeničkih  radnih mjesta, popunjena 4 

(četiri) radna mjesta.  

 

 Popunjena radna mjesta na neodređeno vrijeme su: 

- pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela 

- viši referent/ica za upravne poslove i javnu nabavu 

- komunalni redar 

- administrativni referent/ica i knjigovođa komunalne naknade. 

 

 Nepopunjena radna mjesta su: 

- viši stručni suradnik/ica za gospodarstvo i Europske integracije 

- referent/ica za računovodstvo, finacije i proračun. 

 

 

Članak 7. 

 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić za 2018. g., 

utvrđuje se potreba za popunjavanje slijedećih  radnih mjesta: 

- viši stručni suradnik/ica za gospodarstvo i Europske integracije 

- referent/ica za računovodstvo, finacije i proračun. 

 

 



Članak 8. 

 

 Načelnik Općine Draganić može donijeti izmjenu Plana prijma u službu u suradnji sa 

pročelnikom  Jedinstvenog upravnog odjela, a na temelju obrazloženih zahtjeva koji moraju 

biti usklađeni s proračunom Općine Draganić za 2018. godinu, odnosno njegovim izmjenama 

i dopunama. 

 

 

Članak 9. 

 

 Ova Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić za 2018. g.   

stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Glasnik Karlovačke županije”.  

 

 

 

 

                        Općinski načelnik 

                 Općine Draganić 

 

                                                         mr. Stjepan Bencetić, dr. vet. med.  

 


