
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 u daljnjem tekstu:
Zakon), članka 40. Statuta Općine Krašić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/09 i 23/13)
načelnik općine Krašić donio je 

PLAN 

prijma u službu u upravna tijela općine Krašić za 2016. godinu

I.

Plan prijma u službu u upravna tijela općine Krašić za 2016. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan prijma) donosi se za Jedinstveni upravni odjel općine Krašić.

II.

Plan prijma se donosi na temelju prikupljenih prijedloga upravnog tijela, vodeći
računa o potrebama upravnog tijela i raspoloživim financijskim sredstvima, te je isti usklađen
s Proračunom  za 2016. godinu.

Plan prijma je kratkoročan, te se njime utvrđuje stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta i potreban broj službenika i namještenika na određeno i neodređeno vrijeme u 2016.
godini, kao i potreban broj vježbenika za upravno tijelo za koja se Plan prijma donosi.

III.

Podaci o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima i potrebnom
broju službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, te potrebnom broju vježbenika
utvrđuju se u tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Plana prijma.

IV.

Na temelju Plana prijma nepopunjena radna mjesta će se popunjavati javnim
natječajem koji se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na internetskoj stranici općine Krašić
www.krasic.hr, odnosno bez provođenja natječaja u slučaju zadržavanja u službi vježbenika
koji je položio državni stručni ispit i prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu,
pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge lokalne jedinice.

V.

Načelnik općine Krašić revidirat će, u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom,
planirane potrebe popune radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na određeno
i neodređeno vrijeme, te potreban broj vježbenika, utvrđenih ovim Planom prijma u svrhu
utvrđivanja potreba eventualnih izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu u upravna
tijela općine Krašić  za 2016. godinu.

http://www.krasic.hr/


VI.

 Plan prijma u službu u upravna tijela općine Krašić za 2016. godinu stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i internet stanici općine Krašić.

KLASA:  112-01/16-01/01 
URBROJ:  238/15-02-16-1
Krašić, 05.01.2016.     

                                                   NAČELNIK

                                                                                               Josip Petković Fajnik, dipl.oec.



Tabela 1.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU NA ODREĐENO I NEODREĐENO VRIJEME

U UPRAVNA TIJELA OPĆINE  KRAŠIĆ  ZA 2016.

Naziv upravnog tijela
Popunjenost

radnih mjesta

Planirani prijam razrađen po
stručnim spremama

Plan prijma
vježbenika UKUPNOVSS VŠS SSS/NSS

Jedinstveni 

upravni odjel 3 - - 1 1 2

Vlastiti  pogon - - - 1 - 1

Ured načelnika - - - - - -

UKUPNO 3 - - 2 1 3


