
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinska načelnica

KLASA: 119-01/17-01/02
URBROJ: 2176/10-01-18-02
Hrv. Dubica,  22.01.201. godine

Na  temelju  članka  48.  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, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispr. i 123/17), članka 10. stavak 2.
Zakona o službenicima i  namještenicima u lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi
(«Narodne  novine»  broj:  86/08  i  61/11),  članka  34.  Statuta  Općine  Hrvatska  Dubica
(«Službeni  vjesnik«  broj:  7/13)  i  članka  12.  Pravilnika  o  unutarnjem  redu  Jedinstvenog
upravnog odjela  Općine  Hrvatska  Dubica  („Službeni  vjesnik“  broj:  29/10,  61/11 i  49/16)
općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica donosi

P L A N    P R I J M A
 u službu službenika i namještenika u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvatska Dubica
za 2018. godinu

I

Odlukom o ustrojstvu upravnog tijela Općine Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik»
broj: 28/10, 34/16 i 3/17– u nastavku: Odluka o ustrojstvu), u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Hrvatska Dubica utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik,
- Viši referent za poljoprivredu, gospodarstvo i komunalne djelatnosti,
-     Računovodstveni referent – financijski knjigovođa,
- Administrativni referent,
- Spremačica.

Na  dan  donošenja  ovoga  Plana  prijma  u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine
Hrvatska Dubica (u nastavku: Jedinstveni upravni odjel) na neodređeno vrijeme zaposleno je
četiri službenika i jedan namještenik.

Na dan donošenja ovoga Plana prijma službenici i namještenici u službi na neodređeno
vrijeme  raspoređeni  su  u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  na  radna  mjesta  sa  stručnom
spremom, kako slijedi:



Naziv radnog mjesta Potrebna stručna sprema
po općem aktu

Stručna sprema raspoređenog
službenika

Pročelnica visoka stručna sprema VSS - diplomirani pravnik

Viši referent za 
poljoprivredu, gospodarstvo 
i komunalne djelatnosti

viša stručna sprema
VŠS-  stručni  pristupnik
agronomije

Računovodstveni  referent  -
financijski knjigovođa

srednja stručna sprema SSS - ekonomski tehničar

Administrativni referent srednja stručna sprema SSS - ekonomski tehničar

Spremačica završena osnovna škola završena osnovna škola

II

Imajući  u  vidu  da  u  Proračunu  Općine  Hrvatska  Dubica  za  2018.  godinu  nisu
predviđena sredstva za prijam novoga službenika ili namještenika u Jedinstveni upravni odjel
tijekom  2018.  godine  ne  planira  se  prijam  službenika  i  namještenika,  a  sve  s  ciljem
racionalizacije troškova općinske uprave.

Poslovi  iz  djelokruga  Općine  Hrvatska  Dubica,  kao  jedinice  lokalne  samouprave,
moraju se i nadalje izvršavati u cijelosti.

Ukoliko  se,  tijekom 2018.  godine,  ukaže  potreba  za  prijmom novih  ili  zamjenom
raspoređenih službenika i namještenika, donijet će se odgovarajući opći akt na temelju kojega
će se izvršiti izmjena ovoga Plana prijma, a postupak prijma izvršit će se sukladno zakonu i
općim aktima Općine Hrvatska Dubica.

   III

Ovaj  Plan prijma stupa na snagu danom donošenja,  a objavit  će se u «Službenom
vjesniku», službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica.

OPĆINSKA NAČELNICA
 

   Ružica Karagić, dipl.oec.
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