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Daruvar, 09. siječnja 2013.g.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08 i 61/11), na prijedlog 
pročelnika upravnih tijela  Grada Daruvara, gradonačelnik Grada Daruvara dana 09. 
siječnja 2013. g.  donosi

P L A N 
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DARUVARA ZA 2013. godinu

Članak 1. 

          Utvrđuje se kratkoročni Plan prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara 
za 2013. g. 

Članak 2.

        Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnim 
odjelima i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

      Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada Daruvara i Sistematizacijom 
radnih mjesta u upravim tijelima Grada Daruvara, koja čini  sastavni dio Pravilnika 
("Službeni  glasnik  Grada  Daruvara",  broj  5/11),  te  Odlukom  o  izmjeni  i  dopuni 
Sistematizacije radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Daruvara ("Službeni glasnik 
Grada Dauvara", broj 10/11, 1/12), u 3 ustrojena upravna tijela predviđeno je ukupno 
21 radno  mjesto  s  24,5  izvršitelja,  od  kojih  je  popunjeno  19 radnih  mjesta  s  22 
izvršitelja.
             U tijeku 2013. godine u upravnim tijelima planira se popunjavanje  slobodnog 
radnog  mjesta  "Viši  referent  za  upravne  poslove",  ne  planira  se  zapošljavanje 
vježbenika. 

  1.   -   U  Upravnom  odjelu  za  opće,  pravne  imovinsko-pravne  poslove  i 
društvene djelatnosti Grada Daruvara sistematizirano je ukupno 8 radnih mjesta za 



8 izvršitelja (6 službenika i 2 namještenika), od kojih je popunjeno 6 radnih mjesta (5 
službenika i 1 namještenik).
                    U  Odjelu su  nepopunjena dva radna mjesta: u kategoriji službenik  "viši 
referent za upravne poslove" te u kategoriji namještenik - dostavljač pošte.
                     U tijeku 2013. g. planira se popuniti upražnjeno radno mjesto službenika 
"viši referent za upravne poslove".

     2.   - U Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje 
i komunalne djelatnosti Grada Daruvara sistematizirano je ukupno 8 radnih mjesta 
za 10 izvršitelja ( 7 službenika i 3 namještenika), od kojih su  popunjena sva  radna 
mjesta s 10 izvršitelja (7 službenika i 3 namještenika). 
                    
   
    3.   - U Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Daruvara sistematizirano 
je 5 radnih mjesta za 6,5 izvršitelja ( 6,5 službenika),  od kojih su popunjena sva 
radna mjesta  sa 6 izvršitelja ( 6 službenika).  
                         U Odjelu se ne planira popunjavanje radnog mjesta s 1/2 izvršitelja. 

Članak 4. 

                    Na temelju ovog Plana ukoliko popunjena  radna mjesta u tijeku 2013. g. 
ostanu bez izvršitelja, popunjavat će se putem javnog natječaja, osim u slučajevima 
propisanim zakonom.
 

Članak 5.

                   U svrhu pravovremenog i učinkovitog obavljanja poslova Uprave Grada 
Daruvara,  sukladno  ukazanim  potrebama,  donijet  će  se  izmjene  i  dopune  ovog 
Plana.                 

Članak 6.

                Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku Grada Daruvara" i na internetskim stranicama Grada Daruvara.

                                                                                                   Gradonačelnik
                                                                                                    Dalibor Rohlik


