
                           
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

            

KLASA:112-01/15-01/01 

URBROJ:2140/02-15-1 

Đurmanec, 12. siječnja 2015. 

 

 

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

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11) i članka 

47. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 

6/14) načelnik Općine Đurmanec utvrđuje 

 

                                               

PLAN PRIJMA U SLUŽBU  

ZA 2015. GODINU 

 

 I. 

 

 Ovim Planom prijma u službu u Upravni odjel Općine Đurmanec za 2015. godinu, 

(dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam u službu u Upravni odjel Općine Đurmanec 

tijekom 2015. godine. 

II. 

 

 Plan prijma sadrži: 

 - stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu Općine Đurmanec, 

 - potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme 

za 2015. godinu, 

 - potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke za 2015. godinu. 

 

III. 

 

Utvrđuje se da su u Upravnom odjelu Općine Đurmanec od šest sistematiziranih 

radnih mjesta nepopunjena sljedeća tri radna mjesta: 

a) PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA, 

b) REFERENT – KOMUNALNI REDAR. 

c) STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE 

 

            Ostala radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine 

Đurmanec, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/14.) popunjena su na 

neodređeno vrijeme. 

IV. 
 

 U 2015. godini se planira prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 

pročelnika Upravnog odjela i na radno mjesto referenta-komunalnog redara, dok je radno 

mjesto stručnog referenta za računovodstvo i financije ostalo upražnjeno zbog odlaska 

službenice u mirovinu, te se planira ukidanje istog. 

 

  

 



 

V. 

 

 Tijekom 2015. godine planira se prijam u službu dva vježbenika u sklopu Programa 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – stručno osposobljavanje, na određeno vrijeme. 

 

VI. 

 

 Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika na neodređeno 

vrijeme odgovarajuće stručne spreme i struke za 2015. godinu prikazani su u Tabeli koja se 

nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio. 

 

VII. 
 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“ i na internet stranicama Općine Đurmanec.                

                                                                                   

  
 

 

                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                         Damir Belošević, dipl. oec.                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

            

KLASA:112-01/15-01/01 

URBROJ:2140/02-15-1 

Đurmanec, 12. siječnja 2015. 

 

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

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11) i članka 

47. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 

6/14) načelnik Općine Đurmanec utvrđuje 

                                              

PLAN PRIJMA U SLUŽBU  

ZA 2015. GODINU 

 

 I. 

 

 Ovim Planom prijma u službu u Upravni odjel Općine Đurmanec za 2015. godinu, 

(dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam u službu u Upravni odjel Općine Đurmanec 

tijekom 2015. godine. 

II. 

 

 Plan prijma sadrži: 

 - stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu Općine Đurmanec, 

 - potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme 

za 2015. godinu, 

 - potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke za 2015. godinu. 

 

III. 

 

Utvrđuje se da su u Upravnom odjelu Općine Đurmanec od šest sistematiziranih 

radnih mjesta nepopunjena sljedeća tri radna mjesta: 

a) PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA, 

b) REFERENT – KOMUNALNI REDAR. 

c) STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE 

 

            Ostala radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine 

Đurmanec, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 27/14.) popunjena su na 

neodređeno vrijeme. 

IV. 
 

 U 2015. godini se planira prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 

pročelnika Upravnog odjela i na radno mjesto referenta-komunalnog redara, dok je radno 

mjesto stručnog referenta za računovodstvo i financije ostalo upražnjeno zbog odlaska 

službenice u mirovinu, te se planira ukidanje istog. 

 

  

 



 

 

V. 

 

 Tijekom 2015. godine ne planira se prijam u službu vježbenika u Upravni odjel 

Općine Đurmanec. 

 

VI. 

 

 Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika na neodređeno 

vrijeme odgovarajuće stručne spreme i struke za 2015. godinu prikazani su u Tabeli koja se 

nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio. 

 

VII. 
 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“ i na internet stranicama Općine Đurmanec.                

                                                                                   

  
 

                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                         Damir Belošević, dipl. oec.                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

            

KLASA:112-01/14-01/01 

URBROJ:2140/02-14-3 

Đurmanec, 9. listopada 2014. 

 

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

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11) i članka 

47. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13. i 

6/14) načelnik Općine Đurmanec utvrđuje 

                                                

I. IZMJENU PLANA PRIJMA U SLUŽBU  

ZA 2014. GODINU 

 

 I. 

 

 U Planu prijma u službu u Upravni odjel Općine Đurmanec za 2014. godinu, 

("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 1/14), u članku 3., stavak 1. mijenja se i 

glasi: 

„Utvrđuje se da su u Upravnom odjelu Općine Đurmanec od šest sistematiziranih 

radnim mjesta nepopunjena sljedeća tri radna mjesta: 

a) PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA 

b) REFERENT – KOMUNALNI REDAR 

c) VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE.“ 

 

II. 

 

 Članak 4. mijenja se i glasi: 

 

 „U 2014. godini se planira prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 

višeg stručnog referenta za računovodstvo i financije, dok se za radno mjesto pročelnika 

Upravnog odjela i radno mjesto referenta-komunalnog redara ne planira prijam u službu. 

 

III. 
 

 Ova I. izmjena Plana prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i na internet stranicama Općine 

Đurmanec.                

                                                                                   

  

 

                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                         Damir Belošević, dipl. oec.                                                                      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

            

KLASA:112-01/14-01/01 

URBROJ:2140/02-14-2 

Đurmanec, 15. rujna 2014. 

 

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

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11) i članka 

47. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13. i 

6/14) načelnik Općine Đurmanec utvrđuje 

                                                

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  

U OPĆINU ĐURMANEC ZA 2014. GODINU 

 

 I. 

 

 Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje u Upravni odjel Općine Đurmanec za 

2014. godinu, (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se potreba za prijam na stručno 

osposobljavanje u Upravni odjel Općine Đurmanec tijekom 2014. godine. 

 

II. 

 

 Plan prijma sadrži: 

 - stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu Općine Đurmanec, 

 - potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme 

za 2014. godinu, 

 - potreban broj kandidata – nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje sa 

propisanom stručnom spremom za 2014. godinu. 

 

III. 

 



 Tijekom 2014. godine planira se prijam dva kandidata – nezaposlenih osoba na 

stručno osposobljavanje u sklopu Programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – stručno 

osposobljavanje, na određeno vrijeme. 

IV. 

 

 Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, kvalifikacijska struktura, potreban broj 

kandidata – nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje prikazani su u Tabeli koja se 

nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio. 

 

V. 
 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine 

Đurmanec.                

                                                                                   

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                         Damir Belošević, dipl. oec.                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


