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	 Na	temelju	članka	10.	Zakona	o	službenicima	i	namještenicima	u	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	
samoupravi	(„Narodne	novine“	broj	86/08.	i	61/11)	i	članka	52.	Statuta	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	
Koprivničko-križevačke	 županije“	 broj	 5/13.	 i	 3/15),	 a	 na	 prijedlog	 pročelnice	 Jedinstvenog	 upravnog	
odjela	Općine	Molve,	općinski	načelnik	Općine	Molve	utvrđuje

P L A N
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Molve u 2016. godini

I.
	 Ovim	Planom	prijma	u	službu	u	Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	Molve	za	2016.	godinu	(u	daljnjem	
tekstu:	Plan)	utvrđuje	se:	
•	 stvarno	stanje	popunjenosti	radnih	mjesta	u	Jedinstvenom	upravnom	odjelu,	
•	 potreban	broj	službenika	i	namještenika	na	neodređeno	vrijeme,
•	 potreban	broj	službenika	i	namještenika	na	određeno	vrijeme	zbog	povećanog	opsega	posla,
•	 popunjenost	radnih	mjesta	pripadnicima	nacionalnih	manjina,
•	 planirano	zapošljavanje	službenika	i	namještenika	iz	reda	nacionalnih	manjina.

II.
	 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.
Jedinstveni	 upravni	 odjel	 popunjavat	 će	 radna	 mjesta	 prema	 ovom	 Planu,	 u	 skladu	 s	 Pravilnikom	 o	
unutarnjem	 redu	 Jedinstvenog	 upravnog	 odjela	 Općine	Molve	 i	 osiguranim	 financijskim	 sredstvima	 u	
Proračunu	Općine	Molve	za	2016.	godinu.

III.
	 U	 Jedinstvenom	 upravnom	 odjelu	 na	 dan	 1.	 siječnja	 2016.	 godine	 zaposleno	 je	 na	 neodređeno	
vrijeme	6	 službenika	 i	 2	namještenika,	dok	na	određeno	vrijeme	nema	zaposlenih	 službenika,	odnosno	
namještenika.
U	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	na	dan	1.	siječnja	2016.	godine	nema	zaposlenih	pripadnika	nacionalnih	
manjina	i	ne	planira	se	njihovo	zapošljavanje	u	2016.	godini	prema	propisima	koji	uređuju	pravo	pripadnika	
nacionalnih	 manjina	 na	 zastupljenost	 u	 upravnim	 tijelima	 jedinica	 lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	
samouprave.

	 U	Jedinstvenom	upravnom	odjelu		za	2016.	godinu	utvrđuje	se	potreban	broj:
•	 službenika	na	neodređeno	vrijeme	za	2016.	godinu	–	0
•	 namještenika	na	neodređeno	vrijeme	za	2016.	godinu	–	0
•	 službenika	na	određeno	vrijeme	za	2016.	godinu	–	0
•	 namještenika	na	neodređeno	vrijeme	za	2016.	godinu	–	0
•	 vježbenici	–	0.

IV.
Ovaj	Plan	prijma	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MOLVE
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	 Na	temelju	članka	93.	stavka	1.	Zakona	o	službenicima	i	namještenicima	u	lokalnoj	 i	područnoj	
(regionalnoj)	 samoupravi	 („Narodne	 novine“	 broj	 86/08.	 i	 6/11.)	 i	 članka	 52.	 Statuta	 Općine	 Molve	
(„Službeni	glasnik	Koprivničko-križevačke	županije“	broj	5/13.),	općinski	načelnik	Općine	Molve	dana	5.	
siječnja	2016.	godine	donosi

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MOLVE ZA 2016. GODINU

I.
	 Ovim	Planom	prijma	na	stručno	osposobljavanje	za	rad	bez	zasnivanja	radnog	odnosa	(u	daljnjem	
tekstu:	 Plan)	 utvrđuje	 se	 broj	 polaznika	 stručnog	 osposobljavanja	 koje	 se	 planira	 primiti	 na	 stručno	
osposobljavanje,	 njihov	 stupanj	 obrazovanja	 i	 struka	 te	 radna	 mjesta	 mentora	 koji	 će	 osposobljavati	
polaznike	stručnog	osposobljavanja	obzirom	na	stupanj	obrazovanja	 i	 struku	u	Jedinstvenom	upravnom	
odjelu	Općine	Molve.

II.
	 Na	stručno	osposobljavanje	za	rad	bez	zasnivanja	radnog	odnosa	u	Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	
Molve	u	2016.	godini	planira	se	primiti	sljedeći	broj	polaznika	po	strukama	i	vrsti	obrazovanja	kako	slijedi:	

TABLICA	–	PLAN	PRIJMA	NA	STRUČNO	OSPOSOBLJAVANJE	U	JEDINSTVENI	UPRAVNI	ODJEL	
OPĆINE	MOLVE

R e d . 
broj

Naziv radnog mjesta Stupanj obrazovanja i 
struka

Broj izvršitelja Radno mjesto mentora

1. viši	savjetnik	
za	financiranje	
društvenih	djelatnosti	i	
poljoprivredu

magistar	struke	ili	
stručni	specijalist	
ekonomske,	agronomske	
ili	druge	odgovarajuće	
struke

1 viši	savjetnik	
za	financiranje	
društvenih	djelatnosti	i	
poljoprivredu

2. viši	savjetnik	
za	financije	i	
računovodstvo

magistar	ekonomije,	
smjer:	financijski	
management	ili	
stručni	specijalist	
računovodstva	i	financija

1 viši	savjetnik	
za	financije	i	
računovodstvo

3. viši	stručni	suradnik	
za	imovinske	i	pravne	
poslove

magistar	prava 1 pročelnik

4. viši	referent	
za	financije	i	
računovodstvo

sveučilišni	prvostupnik	
struke	ili	stručni	
prvostupnik	upravne	
ili	druge	odgovarajuće	
struke

1 Viši	referent	za	financije	
i	računovodstvo

5. administrativni	
referent

SSS	upravnog,	
ekonomskog	usmjerenja	
ili	gimnazija

2 Administrativni	referent
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III.
	 Prijam	osoba	na	stručno	osposobljavanje	bez	zasnivanja	radnog	odnosa	provodit	će	se	u	suradnji	s	
Hrvatskim	zavodom	za	zapošljavanje.
	 Ovaj	Plan	će	se	provoditi,	ako	Hrvatski	zavod	za	zapošljavanje	u	cijelosti	osigura	sredstva	za	pokriće	
troškova	stručnog	osposobljavanja.

IV.
	 Ovaj	Plan	stupa	na	snagu	danom	donošenja	i	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

KLASA:	023-05/16-01/1
URBROJ:2137/17-16-2
Molve,	5.	siječnja	2016.
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