
          

 
Gradonačelnik 

KLASA: 100-01/21-01/12 

URBROJ: 2186/01-01-21-9 

Varaždin, 31. prosinca 2021. 

Ovaj Plan 

objavljen je dana 22. veljače 2021. g. 

u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" 

broj 2/21 

 

 

 

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 

112/19) i članka 69. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 

2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 31. prosinca 2021. 

godine, utvrđuje 
 

 

P L A N  

prijma u službu za 2022. godinu 

 

I. 

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

Grada Varaždina te potrebe za prijam službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 

2022. godini i potrebe za prijam vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke. 

 

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 su, prema trenutno važećim pravilnicima o 

unutarnjem redu, sistematizirana ukupno 137 radnih mjesta, a zaposleno je 96 službenika i 11 

namještenika na neodređeno vrijeme te 3 službenika na određeno vrijeme. 

 

IV. 

U upravna tijela Grada Varaždina u 2022. godini planira se prijam: 

a) na radno mjesto s radnim iskustvom na neodređeno vrijeme: 

- 17 službenika magistra ili stručnih specijalista struke, 

- 2 službenika sveučilišna prvostupnika ili stručna prvostupnika struke, 

- 4  službenika sa završenom srednjom stručnom spremom, 
 

b) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža: 

- 4 vježbenika magistra ili stručnih specijalista struke, 

- 1 vježbenika sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika struke. 

 

 

 



V. 

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja 

odnosno na drugi zakonom propisani način. 

 

VI. 

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. 

 

VII. 

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

Grada Varaždina" i na web-stranici Grada Varaždina.  
 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

dr. sc. Neven Bosilj, v.r. 

 


