
Na temelju članka 8,9 i 10 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj 

) samoupravi  ( Narodne novine br. 86/08, i 61/11), te članka 47. Statuta Općine Goričan ( Službeni 

glasnik Međimurske županije br. 5/2013) Načelnik donosi 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU  

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORIČAN ZA 2017.g. 

 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan za 2017.godinu ( u daljnjem 

tekstu: Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Goričan. 

Članak 2. 

Plan sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Goričan, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, popunjenost radnih mjesta pripadnicima 

nacionalnih manjina i osoba sa invaliditetom. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Goričan na dan 01.01.2017.godine zaposleno je troje 

službenika na neodređeno radno vrijeme i to pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

administrativna referentica i komunalni redar.  

Iz predočene tabele Plana proizlazi da Općina Goričan u 2017.godini u službu na neodređeno vrijeme 

planira primiti 0 osoba. 

Naziv tijela  Stvarno stanje 
popunjenosti 
radnih mjesta 

Plan zapošljavanja 
u 2017.g. 

Od toga 
pripadnici 
nacionalnih 
manjina 

Osobe sa 
invaliditetom 

Jedinstveni 
upravni odjel 
 
 

3 0 0 0 

 

Članak 3. 

Na temelju ovog Plana eventualna slobodna radna mjesta popuniti će se sukladno odredbama članka 

18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

 

 



Članak 4. 

U 2017. godini Općina Goričan namjerava zaposliti dvije osobe na stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provoditi će se u suradnji sa 

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

Potrebni stupanj obrazovanja SSS i/ili  prvostupnik upravne, ekonomske ili informatičke struke. 

Članak 5. 

Ovaj Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan za 2017.godinu stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije. 

 

Klasa: 100-01/17-01/1 

URBROJ: 2109/08-17-01 

Goričan, 01.03.2017.g. 
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