
 Na temelju članka  10. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 
61/11) i članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), općinski načelnik Općine 
Koprivnički Ivanec 9. siječnja 2015. utvrđuje 
 

 
 

PLAN PRIJMA 

u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini 

 
 

I. 

 
 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Koprivnički Ivanec u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje 
se: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel), 

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, 

- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke, 
- potreban broj volontera odgovarajuće stručne spreme i struke, 

- potreban broj službenika i namještenika na određeno vrijeme zbog 
povećanog opsega posla. 

 

II. 
 

 Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavat će se 
putem javnog natječaja ili oglasa. 
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna mjesta prema ovom 

Planu prijma, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Koprivnički 
Ivanec za 2015. godinu. 

 
III. 

 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. siječnja 2015. godine 
zaposleno je na neodređeno vrijeme 4 službenika i 1 namještenik. 

 Utvrđuje se: 
- potreban broj službenika na neodređeno vrijeme u 2015. godini -2, 
- potreban broj namještenika na neodređeno vrijeme u 2015. godini – 

1, 
- potreban broj vježbenika – 1, 

- potreban broj volontera – 1, 
- potreban broj službenika na određeno vrijeme u 2015. godini – 1, 
- potreban broj namještenika na određeno vrijeme u 2015. godini – 6. 

 



 

 
IV. 

 
 Ovaj Plan prijma objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije». 
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Koprivnički Ivanec, 9. siječnja 2015. 
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                                                                          Ivica Petričević 

 
 

  

 


