
 

 

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

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 04/18), gradonačelnik Grada 

Križevaca 8. siječnja 2019. godine donio je 

 

P L A N 

PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA 

TIJELA GRADA KRIŽEVACA 

 

I. 

Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Križevaca za 2019. godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan) utvrĎuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim 

tijelima Grada Križevaca, potreban broj službenika i namještenika na neodreĎeno vrijeme te 

vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2019. godinu. 

 

II. 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u upravnim tijelima Grada Križevaca 

sistematizirano je ukupno 31 radno mjesto s 28 izvršitelja. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Križevaca na 

dan 8. siječnja 2019. godine, je kako slijedi: 

 

Upravni odjel za pravne i opće poslove 

- utvrĎeno 12 radnih mjesta, popunjeno 9 radnih mjesta s 9 izvršitelja 

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne 

manjine i turizam 

- utvrĎeno 5 radnih mjesta, popunjeno 4 radnih mjesta s 4 izvršitelja 

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša 

- utvrĎeno 8 radna mjesta, popunjena 8 radna mjesta s 8 izvršitelja 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu  

- utvrĎeno 12 radnih mjesta, popunjeno 8 radnih mjesta s 8 izvršitelja 

 

III. 

U upravnim tijelima Grada Križevaca utvrĎuje se potreban broj službenika i 

namještenika za 2019. godinu: 

 

Upravni odjel za gospodarstvo i financije: 

 - 1 službenik 1 izvršitelj - VSS 

  

IV. 

Upravna tijela Grada Križevaca popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu, 

sukladno Pravilniku o unutarnjem redu u upravnim tijelima Grada Križevaca i financijskim 

sredstvima planiranim u Proračunu Grada Križevaca za 2019. godinu. 

 



 

 

V. 

Na temelju ovog Plana radna mjesta u upravnim tijelima Grada Križevaca će se 

popunjavati putem javnog natječaja, premještajem ili zadržavanjem u službi vježbenika koji 

je položio državni stručni ispit. 

 

VI. 

 Ovaj Plan će se tijekom godine mijenjati i dopunjavati ako se za time ukaže potreba. 

 

VI. 

Ovaj Plan objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca". 

 

 

KLASA: 100-01/19-01/0001 

URBROJ: 2137/02-01/1-19-1 

U Križevcima, 08. siječnja 2019. 

 

GRADONAČELNIK 

Mario Rajn 
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