
 
     REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA PETRIJEVCI 
                NAČELNIK 
KLASA:103-01/16-01/1             
URBROJ:2185/05-16-2 
Petrijevci, 05. 04. 2016. 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 
 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

U OPĆINI PETRIJEVCI ZA 2016. 
 
 

Članak 1. 
Tablica u članku 2. Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini 
Petrijevci za 2016. („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/16) mijenja i glasi: 
 
naziv radnog mjesta                                                                    broj          stručna           broj planiranih 
                                                                                                izvršitelja      sprema             za stručno 
                                                                                                                                         osposobljavanje   
1.pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela            1 VSS 0 
2.stručni suradnik za komunalne i stambene    poslove         1 VŠS 1 
3.stručni suradnik za proračun i   računovodstvo                 1 VŠS 1 
4.referent – admin. tajnik – blagajnik                    1 SSS 2 
                                    

 
Članak 2. 

Članak 3. mijenja se i glasi: Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 
2016. godini prijam 4 osobe. Jedna osoba sa stručnom spremom - VŠS stručni prvostupnik javne 
uprave na radno mjesto stručni suradnik za komunalne i stambene poslove, jedna osoba sa stručnom 
spremom - VŠS stručni prvostupnik ekonomije na radno mjesto stručni suradnik za proračun i 
računovodstvo i dvije osobe sa završenom srednjom stručnom spremom - SSS upravnog, ekonomskog 
ili drugog sličnog odgovarajućeg  smjera na radno mjesto referent-administrativni tajnik-blagajnik. 
 

Članak 3. 
U ostalom dijelu Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini 
Petrijevci za 2016. ostaje neizmijenjen. 

 
Članak 4. 

Ove Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini 
Petrijevci za 2016.  stupaju na snagu osmoga dana od dana donošenja i imaju se objaviti u „Službenom 
glasniku Općine Petrijevci“ i na web stranici Općine. 

                                                                                                                          
Načelnik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ivo Zelić, dipl.ing.                                                                                                        
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