
 

 

 

 

 

Gradonačelnik 

KLASA: 112-01/17-02/1 

URBROJ: 2113/01-04/1-17-2

Donja Stubica, 10. siječnja 2017. 
 

 

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11) i članka 48. stavak 3. 

Statuta Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 14/09, 12/13 i 

27/14) Gradonačelnik Grada Donja Stubica 10. siječnja 2017. godine, donosi 

 

 

PLAN PRIJMA 

službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon 

Grada Donja Stubica za 2017.godinu 

 

I 

 Ovim Planom prijma službenika i namještenika utvrđuje se prijam službenika i 

namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon Grada Donja Stubica tijekom 2017. 

godine. 

 

II 

 Plan prijma sadrži: 

 - stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu i 

Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica, 

 - potreban broj službenika i namještenika na neodređeno/određeno vrijeme u 2017. 

godini. 

  

III 

 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, sukladno Pravilniku o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica, sistematizirana su slijedeća 

radna mjesta sa brojem izvršitelja, kako slijedi: 

 

 Naziv radnog mjesta       Broj izvršitelja 

1. Pročelnik         1 

2.  Stručni suradnik za financije i proračun     1 

3.  Sručni suradnik za komunalne poslove-komunalni redar   1 

4.  Stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu gradskih  

 poreza i naknada        1 

5.  Viši referent za poslove Gradskog vijeća, društvene 

 djelatnosti i opću upravu        1 

6.  Viši računovodstveni referent       1 

7. Daktilograf - administrator       1 
 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 

 

 



 Sva navedena radna mjesta su popunjena, te nema potrebe za prijam novih službenika i 

namještenika na neodređeno vrijeme u 2017. godini, prema sada propisanoj sistematizaciji, osim 

u slučaju odlaska u mirovinu ili promjene sistematizacije. 

 

IV 

 

 U Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu 

Komunalnog pogona Grada Donja Stubica, sistematizirana su slijedeća radna mjesta, sa brojem 

izvršitelja, kako slijedi: 

 

 Naziv radnog mjesta       Broj izvršitelja 

1.  Upravitelj Komunalnog pogona       1 

2.  Komunalni radnik na uređenju i održavanju javnih 

 površina – komunalni izvidnik      1 

3.  Komunalni radnik na grobljanskim poslovima    2 i ½ 

4.  Komunalni radnik na čišćenju javnih površina    1 i ½ 

 

 Radno mjesto pod rednim brojem 1. Upravitelj Komunalnog pogona nije popunjeno. 

 

V 

 

 Sredstva za realizaciju ovog Plana osigurana su u Proračunu Grada Donja Stubica za 

2017. godinu. 

 

VI 

 

 Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, te Proračunu Grada, ovaj Plan će se po 

potrebi usklađivati tijekom 2017. godine. 

 

VII 

 

 Ovaj Plan objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”. 

 

 
 

GRADONAČELNIK 

Juraj Srebačić 
 


