
Na temelju članka 10. Zakona o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11) a na prijedlog pročelnika/ica upravnih 
tijela Koprivničko-kriţevačke ţupanije Ţupan Koprivničko-kriţevačke ţupanije 07. siječnja 2013. 
utvrĎuje slijedeći 

 
PLAN  

PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 

 
 

I. 
 

 Planom prijma u sluţbu u upravna tijela Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u daljnjem tekstu: 
Plan prijma) utvrĎuje se prijam sluţbenika na neodreĎeno i odreĎeno vrijeme tijekom 2013. godine. 
 
 

II. 
 

 Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-kriţevačke ţupanije KLASA: 023-
01/10-01/9, URBROJ: 2137/1-02/03-10-2 od 24. rujna 2010. godine, KLASA: 023-01/10-01/9, URBROJ: 
2137/1-02/03-11-3 od 21. oţujka 2011. godine, KLASA: 023-01/11-01/9, URBROJ: 2137/1-02/03-11-4 
od 29. lipnja 2011. KLASA: 023-01/11-01/9, URBROJ: 2137/1-02/03-11-5 od 27. listopada 2011. 
godine, KLASA: 023-01/10-01/9, URBROJ: 2137/1-02/03-11-7 od 15. studenoga 2011. KLASA: 023-
01/10-01/9, URBROJ: 2137/1-02/03-11-9 od 23. prosinca 2011, KLASA: 023-01/10-01/9, URBROJ: 
2137/1-02/03-11-10 od 18. travnja 2012. godine, KLASA: 023-01/10-01/9, URBROJ: 2137/1-02/03-11-
10 od 22. svibnja 2012. godine, predviĎeno je ukupno 87 radnih mjesta sa 95 izvršitelja, a popunjeno je 
63 radna mjesta sa 67 izvršitelja. 

 
III. 
 

 Sukladno predviĎenim financijskim sredstvima u Proračunu Koprivničko-kriţevačke ţupanije za 
2013. godinu ("Sluţbeni glasnik Koprivničko-kriţevačke ţupanije" broj 13/12) planira se popunjavanje 
slobodnih radnih mjesta u upravnim tijelima kako slijedi: 
 

1. SLUŢBA UREDA ŢUPANA 
- 1 (jedan) sluţbenik/ica visoke stručne spreme na radnom mjestu  viši savjetnik/ica 

za komunikacije i protokol, 
- voditelj/ica Odsjeka za javnu nabavu, 
 

2. STRUČNA SLUŢBA 
-  1 (jedan) sluţbenik/ica visoke stručne spreme na radnom mjestu savjetnik/ica za 
pravne poslove,  
-  1 (jedan) sluţbenik/ica srednje stručne spreme na radnom mjestu referent uredskog 
poslovanja – arhivar, 

 
3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 

-    ne planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta, 
 

4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI 
-  1 (jedan) sluţbenik/ica, visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni 
suradnik/ica za gospodarstvo, 
 

5. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I TURIZAM 
-   ne planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta, 

 
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 

-    ne planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta, 
 

7. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 
- ne planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta, 
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8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT 

- 1 (jedan) sluţbenik/ica visoke stručne spreme na radnom mjestu savjetnik za 
provedbu kapitalnih projekata u školstvu. 

 
 Sveukupan broj planiranih prijma u sluţbu i premještaja na slobodna radna mjesta tijekom 
2013. godine je 6 sluţbenik/ica.  

 
IV. 

 
Ovim Planom prijma ne planira se prijam vjeţbenika u upravnim tijelima Koprivničko-kriţevačke 

ţupanije tijekom 2013. godine. 
 

V. 
 

Temeljem ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja za 
2 (dva) radna mjesta i premještajem 4 (četiri)  radna mjesta. 

 
VI. 

 
 Ovim Planom prijma utvrĎuje se da je nacionalna manjina srba zastupljena kroz jednu 
sluţbenicu koja je u sluţbi u upravnim tijelima Koprivničko-kriţevačke ţupanije. 

 
VII. 

 
Ovaj Plan prijma objaviti će se u "Sluţbenom glasniku Koprivničko-kriţevačke ţupanije". 

 
 
 

ŢUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŢEVAČKE ŢUPANIJE 
 
 
 

KLASA: 112-01/13-01/2 
URBROJ: 2137/1-02/03-13-1 
Koprivnica,  07. siječnja 2013.                                                                            ŢUPAN: 
                                                                                                                 Darko Koren, ing. graĎ. 
 


