
 

 

                         
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆI    OPĆINA  PRIBISLAVEC     
             Općinski načelnik 
K 
KLASA: 024-02/23-01/03 
URBROJ: 2109-26-02-23-01 
Pribislavec, 03.01.2023. godine    
 
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 65. Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/20, 8/21), 
te članka 33. Statuta Općine Pribislavec  ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/22), općinski načelnik 
Općine Pribislavec, dana 03.01.2023. godine, donosi 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU  
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIBISLAVEC ZA 2023. GODINU 

 
I. 

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Pribislavec te prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec 
tijekom 2023. godine. 

 
II. 

Plan prijma sadrži: 

• potreban broj izvršitelja, 

• stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec, 

• potreban broj službenika/namještenika na neodređeno vrijeme u 2023. godini, 

• potreban broj službenika/namještenika na određeno vrijeme u 2023. godini. 
 

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec 
tijekom godine popunjavaju se na temelju Plana prijma, a sukladno odredbama Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 
i 112/19). 

Stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec i potreba za 
popunjavanjem radnih mjesta prikazana je u tablici - točka III. ovog Plana prijma. 
 

III. 
1. SLUŽBENICI 

Naziv radnog mjesta 
Broj 

izvršitelja 

Stanje 
popunjenosti 

radnih mjesta na 
dan 31.12.2022. 

godine 

Potreban broj 
službenika 

u 2023. godini 

Ukupno 
planirano u 2023. 

godini 

Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Referent za proračun, 
financije i računovodstvo 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

Referent općih poslova 1 0 1 1 



 

 

Referent komunalnih 
poslova - komunalni           
redar 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

UKUPNO  4 3 4 4 
 

2. NAMJEŠTENICI 

Naziv radnog 
mjesta 

 
Broj izvršitelja 

Stanje 
popunjenosti 

radnih mjesta na 
dan 30.12.2022. 

godine 

Potreban broj 
namještenika u 

2023. godini  

Ukupno 
planirano u 2023. 

godini 

Komunalni radnik 1 1 2 2 
UKUPNO 1 1 2 2 

 
IV. 

U 2023. godini Općina Pribislavec planira zaposliti radnike na javnim radovima, prema posebnom 
„Programu javnih radova“ u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji će osigurati sredstva za 
zapošljavanje. 

U okviru javnih radova Općina Pribislavec planira zaposliti šest (6) osoba. 
 

V. 
Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, 

odnosno na drugi zakonom propisani način.  
 

VI. 
 Ovaj Plan prijma stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 
Međimurske županije" i na internetskoj stranici Općine Pribislavec. 
 

 
Općinski načelnik Općine Pribislavec                           

                                                                                                                                 Matija Ladić, bacc. med. techn., v.r. 
 


