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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o služ-
benicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) i članka 52. Statuta 
Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-kri-
ževačke županije“ broj 5/13. i 3/15. i „Službeni gla-
snik Općine Molve” broj 1/18., 2/19. i 4/19.), a na 
prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Molve, općinski načelnik Općine Molve 
utvrđuje

PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Molve u 2020. godini

I.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Molve za 2020. godinu (u dalj-
njem tekstu: Plan) utvrđuje se: 

• stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Je-
dinstvenom upravnom odjelu, 

• potreban broj službenika i namještenika na neo-
dređeno vrijeme,

• potreban broj službenika i namještenika na odre-
đeno vrijeme zbog povećanog opsega posla,

• popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacio-
nalnih manjina,

• planirano zapošljavanje službenika i namješte-
nika iz reda nacionalnih manjina.

II.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta po-

punjavat će se putem javnog natječaja. 
Radna mjesta koja se popunjavaju na određe-

no 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 Op-
ćine Molve i osiguranim financijskim sredstvima u 
Proračunu Općine Molve za 2020. godinu.

III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. siječ-

nja 2020. godine zaposleno je na neodređeno vrije-
me 5 službenika i 2 namještenika.

U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. siječ-
nja 2020. godine nema zaposlenih pripadnika nacio-
nalnih manjina i ne planira se njihovo zapošljavanje 
u 2020. godini prema propisima koji uređuju pravo 
pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u 
upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regi-
onalne) samouprave.

U Jedinstvenom upravnom odjelu  za 2020. godi-
nu utvrđuje se potreban broj:

• službenika na neodređeno vrijeme za 2020. go-
dinu – 0

• namještenika na neodređeno vrijeme za 2020. 
godinu – 0

• službenika na određeno vrijeme za 2020. godi-
nu – 0

• namještenika na neodređeno vrijeme za 2020. 
godinu – 0

• vježbenici – 1.

IV.
Ovaj Plan prijma objavit će se u „Službenom gla-

sniku Općine Molve“.
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