
 
                Gradonačelnik         

KLASA: 130-01/14-01/1 

URBROJ: 2186/01-04-10/8-14-11 

Varaždin, 5. svibanj 2014. 
 

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 93. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 

86/08 i 61/11) i članka 63. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 

5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Varaždina na dan 5. svibnja 

2014. godine utvrđuje 
 

PLAN  PRIJMA 

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  

u Gradu Varaždinu za 2014. godinu 
 

I. 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u Gradu Varaždinu planira se u 

2014. godini prijam 18 osoba, od čega: 

- osam (8) osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integralnim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim 

diplomskim studijem, 

- pet (5) osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u 

trajanju od najmanje tri godine, 

- pet (5) osoba sa završenom srednjom stručnom spremom. 

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih 

jedinica u kojima su ustrojena ta mjesta, broj osoba, potreban stupanj obrazovanja i struke 

koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tabeli koja je sastavni dio ovog Plana. 
 

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. 

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u 

suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područna služba Varaždin. 

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u 

cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.  
 

IV. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada 

Varaždina" i na web stranici Grada Varaždina. 

GRADONAČELNIK 

Goran Habuš, v.r. 
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NAZIV 

UPRAVNOG ODJELA
NAZIV RADNOG MJESTA STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

BROJ 

OSOBA

Viši stručni suradnik

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički 

stručni studij informatičke struke

1

Viši stručni suradnik

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički 

stručni studij društvene struke  znanje stranog jezika: engleski / francuski

1

Viši stručni suradnik

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički 

stručni studij politološkog ili novinarskog smjera

1

Viši stručni suradnik

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički 

stručni studij pravne struke

1

Viši stručni referent
Preddiplomski sveučilištni studij ili stručni studij tehničke 

struke
1

Stručni referent Srednja stručna sprema upravnog smjera 1

Viši stručni suradnik

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički 

stručni studij elektrotehničkog ili strojarskog smjera

1

Viši upravni referent
Preddiplomski sveučilištni studij ili stručni studij tehničke 

struke
1

Administrativni referent
Srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili sličnog 

društvenog smjera
1

Administrativni tajnik
Srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog  smjera ili 

gimnazija
1

Viši stručni suradnik

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički 

stručni studij ekonomske struke

1

Viši stručni referent
Preddiplomski sveučilištni studij ili stručni studij 

ekonomske struke
1

Upravni odjel za 

poslove gradonačelnika

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU VARAŽDINU ZA 2014. GODINU

Upravni odjel za 

komunalni sustav i urbanizam

Upravni odjel za 

financije, proračun i javnu nabavu



Upravni odjel za 

gospodarstvo, turizam i 

međunarodnu suradnju

Viši stručni suradnik

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički 

stručni studij ekonomskog smjera

1

Viši stručni suradnik

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički 

stručni studij društvenog smjera

2

Viši upravni referent
Preddiplomski sveučilištni studij ili stručni studij društvenog 

smjera
1

Stručni suradnik
Preddiplomski sveučilištni studij ili stručni studij društvenog 

smjera
1

Administrativni referent Srednja stručna sprema upravno-birotehničkog smjera 1

18

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti

Upravni odjel za 

poslove Gradskog vijeća, mjesnu 

samoupravu i opće poslove

UKUPNO
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