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       Na temelju članaka 8.,9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), te članka 49. Statuta 

Općine Zrinski Topolovac ( „Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 1/2018 ) načelnica Općine 

Zrinski Topolovac donosi: 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

      Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac za 2021. 

godinu ( u daljnjem tekstu: Plan) , utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zrinski Topolovac. 

Članak 2. 

      Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za Općinu Zrinski Topolovac niti jedna nacionalna 

manjina ne sudjeluje s više od 5% u stanovništvu Općine te ne postoji obveza planiranja prijma 

pripadnika nacionalnih manjina, sukladno odredbi članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Članak 3. 

      Plan sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Zrinski Topolovac, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme i  popunjenost radnih mjesta. 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zrinski Topolovac            

(„ Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 2/2020 ) u Jedinstvenom upravnom odjelu je 

predviđeno ukupno 3 radna mjesta. 

Na dan 31. prosinca 2020. godine popunjena su sljedeća radna mjesta: 

-Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela; 

- Voditelj projekta „Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu, te osoba na zamjeni 

do povratka voditeljice projekta s porodiljnog dopusta. 

 

Članak 4. 

Na dan 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se da je nepopunjeno slijedeće radno mjesto: 

- Viši referent za komunalne poslove i društvene djelatnosti. 

                                                                     Članak 5. 

U Općini Zrinski Topolovac ne planira se prijam novih službenika i namještenika u 2021. godini.  

 

Članak 6. 

       Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Zrinski Topolovac. 

 

 

Općinska načelnica 
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