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    KLASA: 112-03/16-01/1 

    URBROJ: 2178/28-01-16/3 

    U Gornjoj Vrbi, 14.03.2016. god. 
 

  

 Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11.) općinski načelnik donosi: 

 

 P L A N 

 prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

u Jedinstveni upravni  odjel Općine Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

I. 

 Ovim Planom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gornja 

Vrba  za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se broj osoba koje se planira primiti na stručno 

osposobljavanje, radna mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, te potreban stupanj 

obrazovanja i struka osoba koje se planiraju primiti tijekom 2016. godine . 

 

II. 

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016.godini prijam 1 (jedne)  

osobe sa obrazovanjem:  sa stečenom srednjom stručnom spremom IV stupanj, ekonomskog usmjerenja. 

Radno mjesto za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvena jedinica u kojoj je ustrojeno to 

radno mjesto, broj osoba koji se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju 

ispunjavati te osobe, utvrđeni su u  članku IV. ovog Plana-Tablica. 

III. 

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s 

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru programa „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa“. Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u 

cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 

 

IV. 

Sukladno podnesenim prijedlozima načelnik  općine Gornja Vrba utvrđuje  stanje popunjenosti 

mjesta kako slijedi. 

 Za kalendarsku 2016. godinu utvrđuje se Plan prijema na stručno osposobvljavanje u Jedinstveni 

upravni odjel općine Gornja Vrba prema razini obrazovanja kako slijedi: 

 

Rbr. Naziv radnog mjesta Broj osoba koje se 

planira primiti 

 Potreban stupanj obrazovanja i struka   

1. Financijsko-računovodstveni 

referent 

1  Srednja stručna sprema ekonomskog  

smjera 

 

 V. 

 

 Plan prijema na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Vrba   

za 2016. godinu stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranicama općine Gornja Vrba 

www.opcina-gornja.vrba.hr                                                                                                 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK: 

            IVAN VULETA, dipl.ing. 

http://www.opcina-gornja.vrba.hr/


 


