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Općinski  načelnik Općine Poličnik  na temelju članka 52. Statuta Općine Poličnik 
(„Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj  02/18, 03/18 i 15/18) i članka 10. stavka 2. Zakona 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 86/08, 61/11 i 04/18) te Proračuna Općine Poličnik za 2020. godinu,    u t v r đ u j e 
 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 

 U UPRAVNIM ODJELIMA OPĆINE POLIČNIK  
ZA 2020. GODINU 

 
 

I. 
Ovim Planom prijma u službu u upravnim odjelima Općine Poličnik  (dalje u tekstu: Plan) 
planira se prijam službenika i namještenika u službu u upravnim odjelima Općine Poličnik za 
2020. godinu. 
 

II. 
U tablici, koja je sastavni dio ovoga Prijedloga plana, navedeno je: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnim odjelima  na dan 27.  
siječnja 2020. godine,  

- potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,  
- potreban broj službenika na određeno vrijeme i 
- potreban broj vježbenika.  

 
III. 

U Upravnim odjelima  na dan 27.  siječnja 2020. godine zaposleno je: 
− 12 službenika na neodređeno vrijeme, 2 namještenika na neodređeno vrijeme, 
− 1 službenik na određeno vrijeme, 1 namještenik na određeno vrijeme. 

 
U okviru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa zaposlena je 1 osoba, 
do 04. prosinca 2020. godine, te se planira, nakon isteka roka stručnog osposobljavanja, 
ponovno primiti 1 osobu u okviru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
 

IV. 
Na temelju ovog Prijedloga plana slobodna radna mjesta popunjavaju se u skladu s 
osiguranim financijskim sredstvima. 
 

V. 
 
Planom se ne utvrđuje popunjenost radnih mjesta u Upravnim odjelima  nacionalnih manjina 
niti se planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja 
zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonom kojim se 
uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer takva obveza za Općinu 
Poličnik ne proizlazi iz navedenih propisa. 

VI. 
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U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijem u službu novih službenika i namještenika 
na temelju Proračuna Općine Poličnik i Pravilnika o unutarnjem redu Općine Poličnik, 
donijeti će se Izmjene i dopune Plana.  

VII.  
 
Plan prijma u službu u 2020. godini stupa na snagu osam dana od dana objave  u Službenom 
glasniku Općine Poličnik. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
 

Davor Lončar 
 
KLASA: 100-04/20-01/1 
URBROJ: 2198/06-02-20-1 
Poličnik, 27. siječnja 2020. godine 
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Općinsko vijeće Općine  Poličnik na svojoj 28. sjednici održanoj 28. veljače 2020. godine na 
temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 10. 
Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) i članka 32. Statuta Općine 
Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik” 02/18, 03/18, 15/18) donosi  
 

ODLUKU 
 o zaduživanju  Općine Poličnik 

 
 

Članak 1. 
 

Dopušta se Općini Poličnik zaduživanje za kratkoročni kredit za obrtna sredstva kod 
Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka za sufinanciranje projekta – Centar 
za razvoj i edukaciju u  iznosu od 3.200.000,00 kn na rok otplate  15.06.2020., kamatna stopa 2,50 
%, fiksna, sredstva osiguranja kredita: zadužnica, izjava sukladno čl. 214. Ovršnog zakona.  

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se  općinski načelnik za pripremu dokumentacije za  zaduživanje. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Poličnik“.  
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK 
 
 

      Predsjednik  
 

                               Darijo Buljat 
 

 
 
KLASA: 403-01/20-01/1 
URBROJ: 2198/06-02-20-1 
Poličnik,  28. veljače 2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


