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Varaždin, 30. siječanj 2014. 

 

Na temelju članka 10. stavka 2. 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 i 2/13), a na 

prijedlog pročelnika upravnih odjela Grada Varaždina i u skladu s Proračunom Grada 

Varaždina za 2014. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 11/13), gradonačelnik 

Grada Varaždina dana 30. siječnja 2014. godine utvrđuje 

 

PLAN 

prijma u službu za 2014. godinu 

 

I. 

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima 

Grada Varaždina te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2014. 

godini. 
 

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 Grada Varaždina sistematizirano je ukupno 129 radnih mjesta, a 

zaposleno je 91 (slovima: devedesetjedan) službenik i 11 (slovima: jedanaest) namještenika 

na neodređeno vrijeme. 

 

IV. 

U upravna tijela Grada Varaždina, u 2014. godini, planira se prijam službenika s radnim 

iskustvom na neodređeno vrijeme:  

- 2 (dva) službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem ili integriranim 

preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim 

stručnim studijem, 

- 1 (jednog) službenika sa srednjom stručnom spremom. 
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U upravna tijela Grada Varaždina, u 2014. godini, planira se prijam službenika s radnim 

iskustvom na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla: 

- 1 (jednog) službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim 

diplomskim stručnim studijem, 

- 2 (dva) službenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim 

studijem, 

- 1 (jednog) službenika sa srednjom stručnom spremom. 

 

V. 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za Grad Varaždin, niti jedna nacionalna 

manjina ne sudjeluje s više od 5% u stanovništvu Grada Varaždina te ne postoji obveza 

planiranja prijma pripadnika nacionalnih manjina, sukladno odredbi članka 9. stavka 2. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

VI. 

Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, 

internog oglasa ili premještajem, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

VII. 

Prije popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela će razmotriti mogućnost preraspodjele 

poslova između postojećih službenika/namještenika ili premještaja iz drugih upravnih tijela 

Grada Varaždina. 

 

VIII. 

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. 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Upravni odjeli Grada Varaždina (1-7), 

2. "Službeni vjesnik Grada Varaždina", 

3. Arhiva. 


