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Na temelju članka 8., 9., 10., 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i
članka 40. Statuta Općine Hrašćina (,,Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
18/09, 5/12, 11/13, 10/18, 15/20), a na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela,
načelnik Općine Hrašćina 11.01.2021. godine donosi sljedeći

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ooU JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE HRAŠĆINA
ZA 2021. GODINU

Članak1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Hrašćina (u

daljnjem tekstu: Plan prijema) utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni
upravni odjel Općine Hrašćina tijekom 2021. godine.

Članak2.
Planom se utvrđuje broj službenika i namještenika prema Pravilniku o unutarnjem

redu Općine Hrašćina (KLASA:112-01/19-01/02, URBROJ:2211/03-19-02 od 15.10.2019.),
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina
na dan 31. prosinca 2020. godine i potreban broj službenika i namještenika na određenoineodređeno vrijeme u 2021. godini.

Clanak 3.
Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina prema Pravilniku

sistematizirana sljedeća radna mjesta:
1. Pročelnik JUO — 1 službenik — VSS, magistar strukeili stručni specijalist pravne,
. ekonomske, informatičke ili građevinske struke.

2. Administrativno-računovodstveni referent — 1 službenik — SSS ekonomskog ili
upravnog smjera

3. Poljoprivredni redar — 1 službenik/4 sata dnevno — SSS poljoprivrednog smjera
4. Komunalni redar — 1 službenik/4 sata dnevno — SSS društvenog, tehničkog ili

građevinskog smjera
5. Čistačica — ugovoro djelu



Članak4.
Nadan 31. prosinca 2020. u Općini Hrašćina zaposlene su dvije službenice.

Članak 5.
Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina na dan 31.

prosinca 2020. nepopunjena radna mjesta:
-<Poljoprivredni redar — 1 službenik / 4 sata dnevno, SSS poljoprivrednog smjera
-<Komunalni redar -1 službenik / 4 sata dnevno, SSS društvenog, tehničkog ili

građevinskog smjera
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog

natječaja.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu, u skladu s

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina i osiguranim
financijskim sredstvima u Proračunu Općine Hrašćina.

Članak 6.
Tijekom 2021. godine planira se prijem najviše dva namještenika (NKV, SSS) u

sklopu programa zapošljavanja — Javni radovi, na određeno puno radno vrijeme.

Članak 7.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Hrašćina za 2021. godinu

stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije.

NAČELNIK


