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                                                                                                                        I. GRADONAČELNICA 

 

 

Gradonačelnica Grada Knina na temelju članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik        

Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina“, broj 4/14),  dana 27. veljače 2015. godine,  donosi   

 

ODLUKU  

o stavljanju izvan snage Plana 

prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2015. godinu  

 

 
      I.   Stavlja se izvan snage Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2015. godinu, 

           KLASA: 112-01/14-01/2, URBROJ: 2182/10-02-14-5 od 31. prosinca 2014. godine.  

 

           II.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

                     

               KLASA: 112-01/14-01/2 

               URBROJ: 2182/10-02-15-6 

               Knin, 27. veljače 2015. godine   

                                                                                                           GRADONAČELNICA 

                                                                                                                  Josipa Rimac  

_____________________________________________________________________________________________________ 

               

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 45. stavka 6. 

točke 11. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 

11/13 - pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), sukladno usvojenom        

Proračunu Grada Knina za 2015. godinu, na temelju prijedloga pročelnika upravnih odjela,        

gradonačelnica Grada Knina dana 11. ožujka 2015. godine, utvrđuje    

 

P L A N 

prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2015. godinu   

 

 

Članak 1. 
Ovim Planom prijama u službu u upravna tijela Grada Knina utvrđuje se prijam službenika 

i namještenika u upravna tijela gradske uprave Grada Knina i broj vježbenika za 2015. godinu. 

 

Članak 2. 
Plan prijma u službu sadrži: 

 - stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Knina, 
 - potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, 
 - potreban broj vježbenika, 
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 - popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Knina pripadnicima srpske nacionalne   
       manjine i plan prijma pripadnika nacionalnih manjina,   
 - popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Knina osobama s invaliditetom i plan  
         prijma osobama s invaliditetom.   
 

Članak 3. 
U upravnim tijelima Grada Knina ustrojeno je ukupno 38 radnih mjesta na kojima je      

planirano ukupno 41 službenik i namještenik, prema specifikaciji kako slijedi:  
 
 1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti: 
      ustrojeno 16 radnih mjesta, planiran broj službenika i namještenika 19, popunjeno 14. 
 
 2.  Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove: 

      ustrojeno 8 radnih mjesta, planiran broj službenika 8, popunjeno 6. 
  
 3.  Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša: 
            ustrojeno 14 radnih mjesta, planiran broj službenika 14, popunjeno 13. 
 

 
Članak 4. 

Utvrđuje se potreban broj službenika i namještenika za 2015. godinu u upravnim tijelima 
kako slijedi:  

    1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti: 
 

- jednog službenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim  

         brojem 2.  Viši savjetnik za obrazovanje, kulturu i socijalnu skrb, 
 

      - jednog službenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim  

         brojem 7.  Administrativni referent za uredske poslove, 
 

     -  jednog vježbenika  na određeno vrijeme na radno mjesto pod rednim  

         brojem 8.  Referent za protokol i odnose s javnošću,  
 

      - dva namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim  

         brojem 13. Portir,  
 

      - jednog namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim  

         brojem 17.  Spremačica.  

   

       2.  Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove: 
 

       - jednog službenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim  

         brojem 4.  Viši savjetnik za europske integracije i EU fondove,   

   

 -  jednog službenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim  
          brojem 5.  Administrativni referent za uredske poslove. 

 
        3.  Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša: 

 

                  — - -jednog službenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pod rednim  

           brojem 7.  Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. 
 

Članak 5. 
U upravnim tijelima Grada Knina zaposlena su 4 službenika pripadnika srpske nacionalne 

manjine. Prilikom zapošljavanja na slobodna radna mjesta u upravna tijela Grada, Grad će         
provoditi politiku upošljavanja novih službenika i namještenika na način koji će osigurati           
poštivanje  prava  pripadnicima  srpske  nacionalne  manjine,  sukladno  odredbama članka 22. 
stavka 4. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, tj. prednost zapošljavanja pod istim 
uvjetima imaju pripadnici srpske nacionalne manjine ukoliko se prilikom predaje prijave na        
natječaj za prijam u službu pozovu na ostvarivanje prava koja im pripadaju, sukladno odredbama      
Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina.  



      Službeno glasilo Grada Knina                                               broj 2                                                              12. ožujka 2015.  

4  

 
Članak 6. 

U upravnim tijelima Grada Knina nema zaposlenih osoba s invaliditetom. Prilikom            
zapošljavanja na slobodna radna mjesta u upravna tijela Grada, Grad će provoditi politiku            
upošljavanja osoba s invaliditetom na način koji će osigurati poštivanje prava osoba s                 
invaliditetom, sukladno odredbama članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju 
osoba s invaliditetom tj. prednost zapošljavanja pod istim uvjetima imaju osobe s invaliditetom 
ukoliko se prilikom predaje prijave na natječaj za prijam u službu pozovu na ostvarivanje prava  
koja im pripadaju, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju      
osoba s invaliditetom.  

Članak 7. 
Postupak prijma u službu provodit će se u skladu s ovim Planom, Zakonom o službenicima i 

namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Pravilnikom o unutarnjem redu 
upravnih tijela Grada Knina, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i potrebe 
popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovoga Plana.  

 
Članak 8. 

Ovaj Plan prijama u službu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu 
Grada Knina“. 
  

          KLASA: 112-01/14-01/2 
                URBROJ: 2182/10-02-15-11 

                Knin, 11. ožujka 2015. godine 

 

                                                                                                        GRADONAČELNICA 

                                                                                                                  Josipa Rimac 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  Na temelju članka 93. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i         

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 45. Statuta 

Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni 

tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada 

Knina, gradonačelnica, dana 5. ožujka 2015. godine, donosi   

 

PLAN  PRIJMA  

na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja  

radnog odnosa u upravna tijela Grada Knina u 2015. godini 

  

I. 

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje  

zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, čiji je predmet korištenje        

sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti    

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“, utvrđuje se Plan 

prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela   

Grada Knina u 2015. godini, popis radnih mjesta na kojima će se osposobljavati, potrebno stručno 

znanje i broj izvršitelja koji će se stručno osposobljavati na pojedinom radnom mjestu. 

 

       II. 

U 2015. godini,  u upravna tijela Grada Knina,  planira se primiti 9 osoba na stručno              

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i  to kako slijedi:  
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Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti za radna mjesta: 

1. Viši savjetnik za obrazovanje, kulturu i socijalnu skrb,  za koje je propisan uvjet   

 stručnog znanja: magistar struke ili stručni specijalist humanističke znanosti ili 

 umjetničkog područja znanosti,  1 izvršitelj. 

2. Administrativni referent za uredske poslove, za koje je propisan uvjet  stručnog           

        znanja: srednja stručna sprema upravne ili druge odgovarajuće struke,  1 izvršitelj. 

3.     Referent za poslove pisarnice, za koje je propisan uvjet  stručnog znanja:  

srednja stručna sprema upravne struke,  1 izvršitelj. 
 

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša  za    

radna mjesta: 

1. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove, za koje je propisan 

uvjet stručnog znanja: magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili                

arhitektonske struke,  2 izvršitelja. 

2. Viši stručni suradnik za upravljanje imovinom, protupožarnu zaštitu i spašavanje i   

zaštitu na radu, za koje je propisan uvjet stručnog znanja: magistar struke ili stručni 

specijalist tehničke struke,  1 izvršitelj. 

3. Stručni suradnik za komunalne djelatnosti, za koje je propisan uvjet stručnog znanja: 

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke,  2 izvršitelja. 

4. Viši referent za pravne poslove, za koje je propisan uvjet stručnog znanja: sveučilišni 

prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke,  1 izvršitelj. 
 

III. 

Postupak prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  
provodit će se u skladu s ovim Planom, Zakonom o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i  
područnoj (regionalnoj) samoupravi i Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina, 
u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje sukladno Uvjetima i načinima za korištenje  
sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za     
zapošljavanje. 

Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u 

cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.  

 

IV. 

Ovaj Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna 
tijela Grada Knina u 2015. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 
gradske uprave Grada Knina. 

 

               KLASA: 132-01/15-01/1 

               URBROJ: 2182/10-02-15-9 

               Knin, 5. ožujka 2015. godine                                                                                                                             

                                                                                                         GRADONAČELNICA 

                                                                                                                  Josipa Rimac 

____________________________________________________________________________________________________ 
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