REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 100-01/22-01/1
URBROJ: 2140-29-02-22-01
Tuhelj, 25.01.2022.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općinski načelnik Općine Tuhelj donosi
PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI KOMUNALNI
POGON OPĆINE TUHELJ ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Tuhelj za 2022. godinu (dalje u tekstu: Plan
prijma) utvrđuje se prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti komunalni pogon
Općine Tuhelj tijekom 2022. godine.
Članak 2.
Planom prijma se utvrđuje:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu i
Vlastitom komunalnom pogonu Općine Tuhelj,
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2022. godinu.
Članak 3.
Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i
Vlastitom komunalnom pogonu Općine Tuhelj popunjavaju se na temelju ovog Plana a
sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima.
Članak 5.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme prikazani su u Tabeli koja se nalazi u privitku Plana prijma i čini njegov
sastavni dio.
Članak 6.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Krapinsko - zagorske županije.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

TABELA UZ PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI KOMUNALNI POGON OPĆINE TUHELJ ZA 2022.
GODINU
Redni
br.

Sistematizirana
radna mjesta

Potrebna stručna sprema i struka

1.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela

Magistar struke ili stručni
specijalist pravne ili ekonomske
struke
Magistar struke ili stručni
specijalist ekonomske ili
građevinske struke
Magistar struke ili stručni
specijalist pravne struke
Sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik ekonomske ili
građevinske struke
Srednja stručna sprema upravne ili
ekonomske struke ili završena
gimnazija
Srednja stručna sprema prometne,
građevinske, tehničke, ekonomske
ili upravne struke
Srednja stručna spremna
poljoprivredne struke

2.
3.
4.

5.

6.

Viši stručni suradnik za
komunalne djelatnosti i EU
fondove
Viši stručni suradnik za pravne i
opće poslove
Stručni suradnik za društvene
djelatnosti, računovodstvene i
komunalne poslove
Administrativni tajnik/ca
Referent – komunalni redar*

7.

Referent – poljoprivredni redar

8.

Komunalni djelatnik-rukovatelj
komunalnog vozila

Srednja stručna sprema – rukovatelj
samohodnih građevinskih strojeva

Pomoćni radnik - grobar

Niža stručna sprema ili osnovna
škola
Niža stručna sprema ili osnovna
škola

9.
10.

Čistač

UKUPNO: 10

Broj izvršitelja na
sistematiziranom
radnom mjestu

Stvarno stanje na
dan donošenja
Plana prijma

Potreban broj službenika
i namještenika na
neodređeno vrijeme

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1
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1/4

0
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0

0

1

1

0

2

1

0

1/2

0

0
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2x¼

5
1x¼

0

0

* Referent - komunalni redar obavlja poslove iz svoje nadležnosti jednom tjedno (utorkom, 8 sati), a sve sukladno Sporazumu o uvođenju zajedničkog
komunalnog redarstva između Grada Klanjca, Općine Kraljevec na Sutli, Općine Zagorska Sela i Općine Tuhelj (KLASA:363-01/99-01/01,
URBROJ:2135/01-02/99-5) od 21. siječnja 1999. godine.

