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        PRIJEDLOG 
Na temelju članka 8. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08), članka 6. Pravilnika o 
unutarnjem redu Uprave Grada Čakovca od 08. prosinca 2008., 23. prosinca 2009., 
10. travnja 2009. i 2. listopada 2009., članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. 
Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija 
(Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), a sukladno Proračunu Grada Čakovca za 2010. (Sl. 
gl. __), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___ stručnom kolegiju, održanom 
________ 2009., utvrdio  

  
PLAN PRIJMA U SLUŽBU 

U UPRAVU GRADA ČAKOVCA ZA 2010. 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2010. (u daljnjem 
tekstu Plan), utvrđuje se prijam službenika u Upravu Grada Čakovca tijekom 2010. 

Članak 2. 

Plan sadrži: 
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim odjelima Grada 

Čakovca, 
- potreban broj službenika na neodređeno vrijeme. 
-  

Članak 3. 
 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem 
javnog natječaja.  

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavat će se 
putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

Radna mjesta popunjavat će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom 
Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Uprave Grada Čakovca.  
 

Članak 4. 
 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Čakovca, 
potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni 
dio Plana. 
 Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka 1. ovog članaka obuhvaća 
prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u upravi Grada Čakovca, a planira se 
potreban broj službenika. 
 

Članak 5. 
 

 Tijekom 2010. planira se primiti u službu 5 novih službenika.   
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 Ovaj Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2010., stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/09-01/286 
URBROJ: 2109/2-01-09-01 
Čakovec,_________ 2009. 

GRADONAČELNIK 
Branko Šalamon, v. r. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Na temelju članka 8. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08), članka 6. Pravilnika o 
unutarnjem redu Uprave Grada Čakovca od 08. prosinca 2008., 23. prosinca 2009., 
10. travnja 2009. i 2. listopada 2009.,  Gradonačelnik Grada Čakovca utvrđuje Plan 
prijma u službu za 2010.  
 Plan prijma u službu Grada Čakovca obvezan je jer se postupak prijma u 
službu može provesti samo u skladu s njime, osim u slučaju prijma u službu 

  Naziv upravnog odjela 

Stvarno stanje 
popunjenosti 

radnih mjesta u 
upravnim 
odjelima 

Plan 
zapošljavanja 

za 2010. 

1.  
Upravni odjel za 

upravu 7 1 

2. 
Upravni odjel za 

prostorno uređenje 7 1 

3. 

Upravni odjel za 
komunalno 

gospodarstvo 7 1 

4.  
Upravni odjel za 

komunalno redarstvo 6 2 

5. 
Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 5 0 

6. 
Upravni odjel za 

financiranje 6 0 

7. 
Upravni odjel za 
gospodarstvo 3 0 

8. 

Služba za provođenje 
dokumenata  

prostornog uređenja i 
izdavanje 

 akata u gradnji 8 0 

9. 
Služba za unutarnju 

reviziju 1 0 
10. UKUPNO 50 5 



naodređeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon 
donošenja Plana. Gradonačelnik ga utvrđuje na temelju prikupljenih prijedloga 
pročelnika upravnih odjela Grada Čakovca (prikupili su se za vrijeme izrade nacrta 
Proračuna za 2010.) vodeći računa o potrebama upravnih odjela i financijskim 
sredstvima. 

  
 
 

                GRADONAČELNIK 
Branko Šalamon, v. r. 

 


