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GRADONAČELNIK 
KLASA: 112-01/15-01/9 

URBROJ: 2182/10-02-16-8 

Knin, 2. veljače 2016. godine 
 

  
 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) i 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 2016. godinu, na temelju prijedloga pročelnika         
upravnih odjela Grada Knina, gradonačelnik Grada Knina, dana 2. veljače 2016. godine,    
utvrđuje    

 
 
 

P L A N 
prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2016. 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 
2016. 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, 
  - 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 20, popunjeno 15. 
 
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 14. 
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                                                       Članak 4. 
 
Utvrđuje se potreban broj službenika i namještenika za 2016. 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 10.  Administrativni referent – arhivar. 

 
 
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. 

 
 
  U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i 
zaštitu okoliša nema upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta, ali jedan službenik te jedan          
službenik u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove u 2016. godini         
ispunjavaju zakonom propisane uvjete i ostvaruju pravo na starosnu mirovinu.    
 

 
 

                                                      Članak 5. 
 

U Gradu Kninu zaposleno je 5 osoba pripadnika srpske nacionalne manjine, od toga 
1 dužnosnik (zamjenik gradonačelnika)  i  4 službenika.  

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.  

 
 
 

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.  
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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 u upravna tijela Grada Knina za 2016. godinu stupa na 
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 
 
 

 
                                                                      ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST 

                                                                                                      GRADONAČELNIKA 

                                                                                                     Nikola Blažević, dipl.iur. 

______________________________________________________________________________________ 
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Izdavač: GRAD KNIN, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 

Uredništvo: Slaven Ivić, ing.el., Nenad Damjanović, dipl.oec., Sanja Lozančić, dipl.iur. 

tel: 022/664-410, fax 022/660-445 

e-pošta: grad@knin.hr 

www.knin.hr 

Tisak: Grad Knin 


