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

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), 

na prijedlog pročelnika upravnih tijela Koprivničko - križevačke županije, župan Koprivničko - 

križevačke županije 31. siječnja 2020. utvrđuje sljedeći 

 

 

PLAN  

PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 

 

 

I. 

 

 Planom prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem 

tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika na neodređeno tijekom 2020. godine putem 

javnog natječaja. 

 

II. 

 

 Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/20.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 

predviđeno je ukupno sto četrdeset i sedam (147) radnih mjesta sa sto sedamdeset i šest (176) 

izvršitelja, a popunjeno je sto i devet (109) radnih mjesta sa sto dvadeset i šest (126) izvršitelja, 

koji su primljeni u službu na neodređeno ili određeno vrijeme. 

 

III. 

 

 Sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke 

županije za 2020. i projekcijama za 2021. i 2021. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije" broj 18/19.) planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta putem 

javnog natječaja/oglasa u upravnim tijelima kako slijedi: 

 

 

1. SLUŽBA UREDA ŽUPANA 

- službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za 

komunikacije, jedan (1) izvršitelj, na neodređeno vrijeme; 

 

 

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU 

- službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za 

financije i proračun, jedan (1) izvršitelj, na neodređeno vrijeme; 

 

 

3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I 

POLJOPRIVREDU  

 

      Izdvojeno mjesto rada u Križevcima: 

     - službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za 

obrtništvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, promet i poljoprivredu, jedan (1) izvršitelj, na 

neodređeno vrijeme; 
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4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU 

OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE 

 

Sjedište Koprivnica: 

     - službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za 

prostorno uređenje i gradnju, jedan (1) izvršitelj, na neodređeno vrijeme; 

 

Izdvojeno mjesto rada u Križevcima:    

      - službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za 

prostorno uređenje i gradnju, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme; 

 

      

5. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA 

 

Sjedište Koprivnica: 

      - službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika Upravnog odjela za 

opću upravu i imovinska prava, jedan (1) izvršitelj, na neodređeno vrijeme, 

- službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu referent matičar, jedan (1) 

izvršitelj, na neodređeno vrijeme, 

 

Izdvojeno mjesto rada u Križevcima: 

      - službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu savjetnik za imovinska prava, 

jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme, 

      - službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za 

imovinska prava, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme, 

 

        Izdvojeno mjesto rada u Đurđevcu: 

- službenik srednje stručne spreme na radnom mjestu referent matičar, jedan (1) 

izvršitelj, na neodređeno vrijeme; 

 

 

6. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 

                 

                -  službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu unutarnji revizor, jedan (1) 

izvršitelj, na neodređeno vrijeme, 

                -  službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pomoćni unutarnji revizor, 

jedan (1) izvršitelj, na neodređeno vrijeme. 

 

 Sveukupan broj planiranih prijma u službu na slobodna radna mjesta tijekom 2020. 

godine je sedam (7) službenika na neodređeno vrijeme i tri (3) na određeno vrijeme, dok će se 

sukladno Pravilniku izvršiti, prema potrebi, preuzimanja, premještaj i raspored službenika i 

namještenika na slobodna radna mjesta u istom upravnom tijelu ili će se izvršiti premještaj 

odnosno preuzimanje i raspored na radno mjesto u upravno tijelo u kojem ima slobodnih radnih 

mjesta, sukladno posebnim propisima. 

 

IV. 

 

Ovim Planom prijma ne planira se prijam vježbenika tijekom 2020. godine.  
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V. 

 

 Ovim Planom prijma utvrđuje se da je srpska nacionalna manjina zastupljena kroz 

jednog službenika koji je u službi u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu u 

Koprivničko-križevačkoj županiji. 

 

VI. 

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovom Planu korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski spol. 

 

 

        VII. 

 

Ovaj Plan prijma objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko - križevačke 

županije". 

 

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA: 112-01/20-01/4  

URBROJ: 2137/1-02/01-20-10 

Koprivnica, 31. siječnja 2020.                                                                           ŽUPAN 

                                                                                                           Darko Koren, ing. građ., v.r. 


