
Na temelju članka 10. i članka 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)
te članka 30. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13.,
14/18. i 10/21.), Općinski načelnik Općine Lupoglav dana 28. prosinca 2021. godine donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE LUPOGLAV ZA 2022. GODINU

Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav za 2022.

godinu (dalje: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav tijekom 2022. godine.

Plan prijma utvrđuje se vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i
raspoloživosti financijskih sredstava.

Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu prijma odnose se

jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.
Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine

Lupoglav,
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme

za 2022. godinu,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke za 2022. godinu.

Članak 4.
Utvrđuje se da je na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog

odjela Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 1/17. i 17/21.) u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lupoglav od ukupno predviđena četiri (4) radna
mjesta, na predviđena radna mjesta raspoređeno 3 (tri) službenika i 1 (jedan) namještenik.

Popunjena radna mjesta na neodređeno su:
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj),
- Viši stručni referent za računovodstveno financijske poslove (1 izvršitelj),
- Administrativni referent za opće poslove (1 izvršitelj),
- Komunalni radnik (1 izvršitelj).

Članak 5.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lupoglav u 2022. godini ne planira se

prijam službenika ni namještenika radi popunjenosti radnih mjesta.

Članak 6.
Općinski načelnik Općine Lupoglav može donijeti izmjenu Plana prijma u suradnji sa

pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju obrazloženih zahtjeva, a koji moraju
biti usklađeni s proračunom Općine Lupoglav za 2022. godinu, odnosno njegovim dopunama
i izmjenama.

Članak 7.
Plan prijma u službu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.
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