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       SLUŽBENI GLASNIK 
       OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 

 
 

 Godina: MMXXI 30. srpnja 2021. godine BROJ 10 

 
 

  

Akti Općinskog načelnika  

  

1. Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijema u službu u Općini Sveti Filip i Jakov za 2021. 
godinu 
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Na temelju čl. 10. a u svezi sa člankom 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i čl. 
46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/14-
pročišć. tekst, 6/14,1/18, 1/20 i 2/21) Općinski načelnik dana 30.srpnja 2021. godine donosi 

 
O D L U K U   

izmjenama i dopunama  
Plana prijema u službu u  Općini Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu 

 
Članak 1. 

U Planu prijema u službu u Općini Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine 
Sveti Filip i Jakov“ broj 10/20) mijenja se članak 3. tako da isti sada glasi: 
 

„ Članak 3. 
 Plan prijema je kratkoročan, te se njima utvrđuje potreba za prijemom: 

- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista građevinske ili ekonomske 
struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo (1 
izvršitelj) 
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge struke za 
radno mjesto Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti (1 izvršitelj) 
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista pravne struke za radno mjesto 
Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu (1 izvršitelj) 
- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista pravne struke za radno mjesto 
Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu (1 izvršitelj) 
-  Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke za radno 
mjesto Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza (1 izvršitelj) 
-  Službenika na određeno vrijeme, srednje stručne spreme upravne, birotehničke, ekonomske ili 
druge odgovarajuće struke za radno mjesto Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti 
(1 izvršitelj) 
-  Službenika na određeno vrijeme, srednje stručne spreme upravne, birotehničke, ekonomske ili 
druge odgovarajuće struke za radno mjesto Administrativni tajnik (1 izvršitelj) 
- Službenika na određeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik ekonomske ili upravne struke ili stručni 
prvostupnik ekonomske ili upravne struke za radno mjesto Stručni suradnik za naplatu (1 
izvršitelj) 
- Službenika na određeni vrijeme, sveučilišnog prvostupnika arhitektonske, građevinske ili druge 
odgovarajuće struke za radno mjesto Stručni suradnik za komunalne djelatnosti (1izvršitelj) 
- Službenika na neodređeno vrijeme, srednje ili stručne spreme za radno mjesto Namještenik – 
telefonist (1 izvršitelj) 

- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto Voditelj grupe u Vlastitom pogonu, broj 
izvršitelja jedan (1) 

- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto komunalnog djelatnika – rukovatelj 
građevinskim strojem: rovokopačem - utovarivačem, broj izvršitelja jedan (1) 

- Namještenika na neodređeno vrijeme, za radno mjesto komunalnog djelatnika – rukovatelj 
građevinskim strojem: rovokopačem - utovarivačem, broj izvršitelja jedan (1) 

- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto rukovatelj traktorom sa priključcima, broj 
izvršitelja dva (2) 

- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto majstor– zidar- broj izvršitelja jedan (1) 
- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto majstor– vodoinstalater - broj izvršitelja jedan 
(1) 

- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto majstor– električar - broj izvršitelja jedan (1) 
- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto majstor– bravar- broj izvršitelja jedan (1) 
- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto skladištar - broj izvršitelja jedan (1) 
- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto komunalnog djelatnika na održavanju javnih i 
zelenih    površina, broj izvršitelja devet (9) 
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- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto čistač/ica javnih površina, broj izvršitelja 
sedam (7) 
- Namještenika na neodređeno vrijeme, za radno mjesto čistač/ica javnih površina, broj izvršitelja 
jedan (1) 
- Namještenika na određeno vrijeme, za radno mjesto spremač/ica, broj izvršitelja dva (2). 

 
Članak 2. 

U preostalom dijelu Plan prijema u službu u Općini Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu („Službeni 
glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 10/20) ostaje nepromijenjen. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i 
Jakov. 
 
KLASA: 100-02/20-01/01 
URBROJ: 2198/19-01-21-2 
Sveti Filip i Jakov, 30. srpnja 2021. godine 
 
            Općinski načelnik 

                                                                                                                       Zoran Pelicarić
           

 

 

 

 

 

 

*** 

Glavni i odgovorni urednik: Jure Jelenić, dipl. ing. građ. 

Izradio: Katarina Ralić, mag.iur. 

Izdavač: Općina Sveti Filip i Jakov, 

Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov 

Obala kralja Tomislava 16, 

23207 Sveti Filip i Jakov, 

Telefon: 023/389-800, 

Fax: 023/389-800, 

E-pošta: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr, protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

Službena Web stranica : www.opcina-svfilipjakov.hr 

mailto:opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr


Stranica 4                                                   „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“                                           10/2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 




