
                        

     REPUBLIKA HRVATSKA 

    ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA KRAVARSKO 

        NAČELNIK 

 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08, 61/11 ), i članka 44. Statuta Općine Kravarsko ( „Glasnik 

Zagrebačke županije”, br. 13/13), Načelnik Općine Kravarsko dana 30. prosinca 2016.godine 

utvrđuje   

 

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI  

UPRAVNI ODJEL  OPĆINE KRAVARSKO  

U 2017. GODINI 

 

 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam službenika, namještenika i osoba na stručnom 

osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko 

tijekom 2017. godine.  

  

 

Članak 2. 

Plan prijma sadrži:    

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Općini Kravarsko  

- potreban broj lokalnih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2017. godinu 

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

osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 

 

 

Članak 3. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kravarsko popunjeno je jedno službeničko, jedno 

namješteničko radno mjesto i četiri radna mjesta osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja 

radnog odnosa.  

 

 

Članak 4. 

Utvrđuje se potreban broj službenika, namještenika na neodređeno vrijeme i osoba na stručnom 

osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu za 2017. godinu 

kako slijedi : 

- VSS – jedan službenik 

- SSS – jedan namještenik 

- SSS – osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – 2 osobe 

- VŠS- osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – 1 osoba 

- VSS – osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – 1 osoba 

 

 

Članak 5. 

U 2017. godini planira se prijam četiri osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (2 

SSS, 1 VŠS i 1 VSS). 

 

  
 



 

 

Članak 7. 

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2017. godini stupa na snagu 

danom donošenja a objaviti  će se na web stranici Općine Kravarsko i   u „Glasniku Zagrebačke 

županije“.  

 

 

 

KLASA: 022-01/16-01/82 

URBROJ:  238-17-16-01 

Kravarsko,  30. prosinac 2016.                                    

                    Načelnik 

                                                                                                          

                                        Vlado Kolarec 


