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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

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

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 86/08, 61/11.,4/18.,112/19) te članka 39.stavak 3. točka 

6. Statuta Općine Đurđenovac ( “Službenom glasniku“ Općine Đurđenovac br. 2/21 i 9/21 ) općinski 

načelnik Općine Đurđenovac donosi  

PLAN 

PRIJMA U SLUŽBU JUO-a OPĆINE ĐURĐENOVAC 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac (u daljnjem tekstu: JUO), potreban broj 

službenika na neodređeno vrijeme, potreban broj namještenika na određeno vrijeme te planirani broj 

vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke tijekom 2023. godine. 

Članak 2. 

Ovaj Plan prijma u JUO sadrži: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO-u, 

- potreban broj službenika na određeno i neodređeno vrijeme za 2023. godinu, 

- potreban broj vježbenika 

Članak 3. 

U JUO-u Općine Đurđenovac zaposleno je na dan 31. prosinca 2022. godine kako slijedi: 
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- 6 službenika na neodređeno vrijeme, od kojih njih 3 ima VSS te 3 SSS, 

Članak 4. 

Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2023. godinu: 

- VSS - ukupno 3 službenika, 

- SSS - ukupno 3 službenika. 

Utvrđuje se potreban broj službenika na određeno vrijeme za 2023. godinu: 

- 0 službenika  

Članak 5. 

Utvrđuje se prijam 0 vježbenika sa VSS te prijem 0 vježbenika sa SSS. 

Članak 6. 

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, premještajem, te 

putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje. 

JUO Općine Đurđenovac, postojeća radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu, a koja budu 

slobodna zbog odlaska dosadašnjih službenika u mirovinu ili bilo kojeg drugog razloga napuštanja 

službe, te novonastala slobodna radna mjesta, nastojat će popuniti u dogovoru s načelnikom, u što je 

moguće kraćem vremenu. 

Članak 7. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom glasniku“ Općine Đurđenovac, a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 

KLASA: 119-01/23-01/01 

URBROJ: 2158-17-02-23-1 

Đurđenovac, 4. siječnja 2023. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Hrvoje Topalović, dipl. iur., v.r. 
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