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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA  ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA POLIČNIK 
OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 118-01/17-01/1 

URBROJ: 2198/06-04/03-01-17-1 

Poličnik, 12. travnja 2017. godine 

 

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. 

i 61/11.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/97, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i 

članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09, 11/09, 04/12 i 

13/12), a u skladu sa Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 

2017. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,   d o n o s i 

 

PLAN PRIJAMA 

 

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG 

ODNOSA U OPĆINI POLIČNIK ZA 2017. GODINU 

 
I. 

 

 Ovim Planom prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

utvrđuje se prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Poličnik za 2017. godinu.  

 

II. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Poličnik zaposleno je dvanaest (12) zaposlenika, od 

čega deset (10) službenika i dva (2) namještenika, te su osnovane unutarnje ustrojstvene 

jedinice i radna mjesta kako slijedi u tablici: 

 

  Stručna 

sprema 

Broj 

izvršitelja 

1. Ured Općinskog načelnika   

 1.  Administrativni tajnik općinskog načelnika          SSS 1 

 2. Viši stručni suradnik za EU fondove i javnu nabavu VSS 1 

 3.  Portir SSS 1 

2. Ured pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela   
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 1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela VŠS 1 

3. Odsjek za poslove lokalne samouprave i imovinsko-pravne 

poslove 

  

 1. Viši referent za poslove lokalne samouprave i imovinsko-

pravne poslove 

VSS 1 

 2. Spremačica                                                          Razina 2.  NKV 1 

4. Odsjek za financije, proračun i nadzor   

 1.Voditelj odsjeka za financije, proračun i nadzor VSS 1 

 2.Računovodstveni referent SSS 1 

 3.Viši referent za računovodstvene poslove VSS 1 

5. Odsjek za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, 

komunalno redarstvo i graditeljstvo 

  

 1. Referent za komunalno  i poljoprivredno redarstvo SSS 1 

6. Odsjek za gospodarstvo i  poljoprivredu     

7. Odsjek za društvene djelatnosti   

 1. Viši referent za društvene djelatnosti  VŠS 1 

 2. Gerontodomaćica SSS 1 

 

 III. 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2017. godini prijam 1 

osobe: 

 Viši stručni suradnik za kojeg je propisan uvjet stručnog znanja: magistar struke ili 

stručni specijalist ekonomske ili pravne struke ili društveno-humanističkog smjera, 1 

izvršitelj 
 

 Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvene 

jedinice u kojoj su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban 

stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je 

sastavni dio ovog Plana. 
IV. 

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u 

suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i 

načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim 

tijelima. 

        Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja 

u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 

 

V. 

     Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a prestaje vrijediti Plan prijama na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Poličnik za 2017. godinu od 

12. siječnja 2017. godine i objavit će se na web stranici Općine Poličnik te web stranici 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 

          
Općinski načelnik 

Davor Lončar
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Tablica 1. - Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u  

                    Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik za 2017. Godinu 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZIV 

USTROJSTVENE 

JEDINICE 

NAZIV RADNOG 

MJESTA 

STUPANJ OBRAZOVANJA  I STRUKA BROJ OSOBA 

Ured Općinskog 

Načelnika 

Viši stručni suradnik 

za EU fondove i javnu 

nabavu 

Viši stručni suradnik za koje je propisan uvjet 

stručnog znanja: magistar struke ili stručni 

specijalist ekonomske, pravne struke ili 

društveno-humanističkog smjera   

1 


