
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

KLASA   : 100-01/21-01/04 

URBROJ : 2176/07-03/1-21-1 

Donji Kukuruzari, 22. prosinca 2021. godine  

 

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11, 04/18 i 112/19) i 

članka 34. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14) Općinska 

načelnica dana 22. prosinca 2021. godine donosi  

 

 

PLAN PRIJMA 

u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Donji Kukuruzari za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Plan prijma u službu službenika i namještenika Općine Donji Kukuruzari 

tijekom 2021. godine (u daljnjem tekstu: Plan prijma), a sukladno proračunu Općine Donji 

Kukuruzari i to: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, a  

sukladno Odluci o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari, 

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, 

- prijam službenika u radni odnos na određeno/neodređeno vrijeme i osiguranje 

sredstava za prijam. 

 

 

Članak 2. 

 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji 

Kukuruzari („Službeni vjesnik„ br. 60/19) u daljnjem tekstu: Pravilnik, u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari ukupno su predviđena 4 (četiri) radna mjesta s 

odgovarajućom stručnom spremom i to : 

- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - magistar struke ili stručni specijalist pravnog  

   smjera 

- referent za poljoprivredu i gospodarstvo - SSS poljoprivrednog ili ekonomskog smjera 

- administrativni referent - SSS ekonomskog ili pravnog smjera 

- financijski asistent - sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik upravne, 

ekonomske, tehničke, prirodne, društvene ili humanističke struke 

- komunalni redar – SSS ekonomskog ili pravnog smjera. 

 



Privremena sistematizacija posebnih radnih mjesta za vrijeme trajanja EU projekta 

»Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza II«, temeljem zaključenog Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava br.: UP.02.1.1.13.0430 : 

-administrativni referent na projektu - SSS ekonomskog smjera 

-financijski asistent na projektu – SSS ekonomskog smjera 

 

 

 

Članak 3. 

 

Na dan donošenja ovoga Plana prijema u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Donji Kukuruzari, na neodređeno vrijeme zaposlena su 3 službenika, a na određeno 2 

službenika. 

Nepopunjeno je radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, s tim da se ne 

planira prijam novog službenika na to radno mjesto.   

 

 

Članak 4. 

 

Prijam službenika i namještenika na određeno vrijeme se ne planira. 

 

 

Članak 5. 

 

             Ovaj Plan prijma objavit će se na web stranici Općine Donji Kukuruzari, a stupa na 

snagu 01. siječnja 2022. godine. 
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