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KLASA: 112-01/22-01/1 
URBROJ: 2163-30-01-22-2 
Pićan, 04. siječnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i čl. 42. Statuta Općine Pićan („Službene 

novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), temeljem prijedloga Pročelnice 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan (KLASA: 112-01/22-01/1, URBROJ: 2163-30-02/01-22-1 

od 04. siječnja 2022.g.), Načelnik Općine Pićan donosi 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PIĆAN 

ZA 2022. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan tijekom 2022. godine. 

 

Članak 2. 

Plan prijma sadrži: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, 

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2022.g. 

- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme ili polaznika stručnog osposobljavanja 

za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2022.g. 

 

Članak 3. 

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan 

popunjavaju se na temelju ovog Plana, a sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 4. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban broj službenika i 

namještenika na neodređeno vrijeme za 2022.g. i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
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spreme ili polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2022.g. utvrđuje 

se u Tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma. 

 

Članak 5. 

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i u Službenim 

novinama Općine Pićan. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Dean Močinić, v.r. 

 
 

 

Red 
br. 

Sistematizirana radna 
mjesta 

Stručna sprema 

Broj 
sistemati- 

ziranih 
radnih 
mjesta 

Stvarno stanje 
na dan 

31.12.2021.g 

Potreban broj 
službenika/ 

namještenika u 
2022.g. 

Potreban 
broj 

vježbenika / 
polaznika 
stručnog 

osposob. za 
rad bez 

zasnivanja 
RO 

1. 
Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela 

Magistar struke ili 
stručni specijalist 

pravne, ekonomske ili 
tehničke struke 

1 1 0 0 

2. 
Viši stručni suradnik za 
prostorno planiranje i 

gradnju 

Magistar ili stručni 
specijalist 

arhitektonske, 
građevinske, geodetske 
ili druge odgovarajuće 

tehničke struke 

1 1 0 0 

2. 
Stručni suradnik za poslove 
proračuna, računovodstva i 

financija 

Sveučilišni prvostupnik 
struke ili stručni 

prvostupnik struke 
ekonomskog smjera 

1 1 0 0 

3. 

Stručni suradnik za 
koordinaciju poslova 
općinskog načelnika i 

općinskog vijeća 

Sveučilišni ili stručni 
prvostupnik upravne ili 

ekonomske struke 
1 1 0 0 

4. 
Viši referent za proračun, 
računovodstvo i financije 

Sveučilišni prvostupnik 
struke ili stručni 

prvostupnik ekonomske 
struke 

1 0 0 0 

5. 
Referent za komunalno 

gospodarstvo – komunalni 
redar 

Srednja stručna sprema 
gimnazijskog 

usmjerenja ili tehničke 
struke 

1 1 0 0 

 


