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Na temelju članka 10., stavak 2. Zakona o slu-
žbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 
86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) te članka 44. Statuta 
Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 
6/19, 4/20 i 1/21), a u skladu s Proračunom Općine 
Klis za 2022. godinu (“Službeni vjesnik Općine 
Klis”, broj 6/21), na prijedlog pročelnika upravnih 
tijela, Općinski načelnik Općine Klis dana 28. 
prosinca 2021. godine utvrđuje

P L A N
prijma u službu za 2022. godinu

I. 

Ovim Planom se utvrđuje stvarno stanje popu-
njenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Općine 
Klis, te potrebe za prijam službenika i namještenika 
na neodređeno vrijeme u 2022. godini i potrebe za 
prijam vježbenika odgovarajuće stručne spreme i 
struke.

II.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje 
korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški 
i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom 
ili ženskom rodu.

III.

U upravnim tijelima Općine Klis, a prema 
trenutno važećem Pravilniku o unutarnjem redu, 
sistematizirano je ukupno 19 radnih mjesta, a za-
posleno je 11 službenika na neodređeno vrijeme i 
3 službenika na određeno vrijeme.

IV.

Slobodna radna mjesta službenika i namješte-
nika u upravnim tijelima Općine Klis, popunjavaju 

se na temelju ovog Plana, a sukladno odredbama 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV.

U upravna tijela Općine Klis u 2022. godini, 
planira se prijam službenika (na radno mjesto s 
radnim iskustvom na neodređeno vrijeme), namje-
štenika, te broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke i to kako slijedi:
– 1 službenik magistar struke ili stručni specijalist 

struke, 
– 3 vježbenika na određeno vrijeme u trajanju 

vježbeničkog staža sa završenim preddiplomskim 
i diplomskim studijem ili integriranim preddi-
plomskim i diplomskim sveučilišnim studijem 
ili preddiplomskim stručnim studijem i specija-
lističkim diplomskim studijem.

V.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku 
za općinu Klis, niti jedna nacionalna manjina ne su-
djeluje s više od 5% u stanovništvu općine Klis, te 
ne postoji obveza planiranja prijma pripadnika na-
cionalnih manjina, sukladno odredbama članka 9., 
stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom njegovog 
donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku 
Općine Klis”.
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2180/03-01/01-3408
Klis, 28. prosinca 2021. godine
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IZDAVAČ: Općina Klis – uređuje Ured općinskog načelnika i upravni odjeli, tel.: 021/240-292, fax.: 021/240-675, 
e-mail: info@klis.hr  – Tisak Kolonel, j.d.o.o. - Omiš – Izlazi po potrebi


