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              Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 

20/08) i članka 84.  Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe 

u HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16), Općinski načelnik općine Kupres donosi  

O D L U K U  

o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme   

 

Članak 1. 

              Ovom odlukom odobrava se prijem jednog djelatnika na upražnjeno radno mjesto 

namještenika - Višeg referenta za poslove civilne zaštite i koordinatora mjera zaštite i 

spašavanja u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstveno općinsko  tijelo uprave Općine 

Kupres u Službi za društvene djelatnosti,opću upravu,imovinsko-pravne poslove,pitanja 

branitelja i civilna zaštita općine Kupres  počev od 01.10.2017.godine. 

 

Članak 2. 

               Sukladno članku 85.. Zakona o  državnim službenicima i namještenicima u tijelima 

državne službe u HBŽ (˝Narodne novine HBŽ˝ broj 1/14 i 5/16), i članka 24. stavak 1. točka 5. 

Pravilnika o  unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres broj: 

01-01/1-34-5&17 od 30.01.2017.godine i članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o  unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Kupres broj: 

01/1-01-2-507/17 od 07.04.2017. godine , za upražnjeno radno mjesto Višeg referenta za 

poslove civilne zaštite i koordinatora mjera zaštite i spašavanja postupak prijema djelatnika na 

neodređeno vrijeme  provest će se putem Internog oglasa.  

 

Članak 3. 

               Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine 

Kupres i u „Službenom glasniku Općine Kupres“. 

 

Dostaviti: 

1. 1 x Općinski načelnik  

2. 1 x Oglasna ploča Općine Kupres 

3. 1 x Službeni glasnik Općine Kupres  

4. 1 x Služba za društvene djelatnosti,opću upravu, imovinsko-pravne poslove, 

      pitanja branitelja i društvene djelatnosti  

5. 1 x Služba za gospodarstvo,financije i inspekcijske poslove  

6. 1 x a/a 

Općinski načelnik 

____________________________ 

Milan Raštegorac-Komo dipl.oeec. 
 


