
 

     REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA PETRIJEVCI 
                NAČELNIK 
KLASA:103-01/15-01/1             
URBROJ:2185/05-15-1 
Petrijevci, 27. 04. 2015. godine 
                                   
       Na temelju članka 93. stavka 1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) i članka 43. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik 
Općine Petrijevci“ br. 1/13, 5/14), načelnik Općine Petrijevci donosi 
 
 
 

PLAN PRIJMA 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

U OPĆINI PETRIJEVCI ZA 2015. 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
Ovim Planom predviña se prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa tijekom 
2015. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci. 
  
 
II. PLAN PRIJMA, BROJ RADNIH MJESTA 
 
 

Članak 2. 
U Jedinstvenom upravnom odjelu Pravilnikom o unutarnjem redu predviñeno je četiri službenička radna 
mjesta: 
 
naziv radnog mjesta                                           broj              stručna              broj planiranih 
                                                                         izvršitelja       sprema       za stručno osposobljavanje   
                                    
1.   pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela           1 VSS 1 
2.   stručni suradnik za kom. i stamb. poslove        1 VŠS 1 
3.   stručni suradnik za proračun i račun.                1 VŠS 0 
4.   referent – admin. tajnik – blagajnik                   1 SSS 1 

 
Članak 3. 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2015. godini prijam 3 osobe. 
Jedna osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem pravne ili ekonomske struke na radno 
mjesto pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu sa stručnom spremom - VSS pravne ili ekonomske 
struke, jedna osoba sa stručnom spremom - VŠS stručna prvostupnica javne uprave na radno mjesto 
stručni suradnik za komunalne i stambene poslove i jedna osoba sa završenom srednjom stručnom 



spremom - SSS upravnog, ekonomskog ili drugog sličnog odgovarajućeg  smjera na radno mjesto 
referent-administrativni tajnik-blagajnik. 
 
 

Članak 4. 
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 
Članak 5. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku 
Općine Petrijevci“ i na web stranici Općine. 

 
                                                                                                    

Načelnik:                                                                                        
Ivo Zelić, dipl.ing. 

 
      

                                                                                                          

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


