REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-01/20-02/01
URBROJ: 2111/01-02-02/1-20-1
Daruvar, 17. prosinac 2020. g.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), na prijedlog
pročelnika upravnih tijela Grada Daruvara, gradonačelnik Grada Daruvara dana 17. prosinca
2020. g. donosi

PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA
GRADA DARUVARA ZA 2021. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se kratkoročni Plan Prijma u službu u Upravna tijela Grada Daruvara za
2021. 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 upravnim tijelima Grada Daruvara, koja čini sastavni dio Pravilnika
("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 1/17, 3/17, 6/17, 2/19, 5/19, 11/19, 6/20 i 9/20), u 3
ustrojstvena upravna tijela predviđeno je ukupno 27 radnih mjesta s 30 izvršitelja, od kojih je
popunjeno 25 radnih mjesta s 28 izvršitelja.
U tijeku 2021. g. u upravnim tijelima ne planira se zapošljavanje novih službrnika,
namještenika i vježbenika.
1. - U Upravnom odjelu za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene
djelatnosti Grada Daruvara sistematizirano je ukupno 13 radnih mjesta za 13
izvršitelja (10 službenika i 3 namještenika), od kojih je popunjeno 12 (10 službenika i
2 namještenika).
U Odjelu je nepopunjeno jedno radno mjesto u kategoriji namještenika, kako slijedi:
- "Dostavljač pošte".

Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u proračunu Grada Daruvara za
2021. g., u tijeku 2021. g. radno mjesto "Dostavljač pošte" ne planira se popunjavati.
2. - U Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i
komunalne poslove Grada Daruvara sistematizirano je ukupno 9 radnih mjesta za 11
izvršitelja (10 službenika i 1 namještenika), od kojih su sva radna mjesta popunjena.
3. - U Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Daruvara sistematizirano je 5
radnih mjesta za 6 izvršitelja (6 službenika), od kojih je popunjeno četiri radna mjesta
s 5 izvršitelja (5 službenika).
Nepopunjeno je radno mjesto Referent naplate gradskih prihoda, upražnjeno
nakon prestanka radnog odnosa radi odlaska službenice u starosnu mirovinu.
Navedeno upražnjeno radno mjesto planira se ukinuti i sistematizirati novo radno
mjesto u istom Upravnom odjelu, za višeg stručnog suradnika ekonomske struke, a
detaljno će se precizirati u izmjenama i dopunama Sistematizacije radnih mjesta.
Članak 4.
U svrhu pravovremenog i učinkovitog obavljanja poslova Uprave Grada Daruvara,
sukladno ukazanim potrebama, po potrebi će se donijeti izmjene i dopune ovog Plana.
Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Daruvara".
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec.

