
 

 Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)  i članka 47. 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13) Općinski  

načelnik Općine Oprisavci, donosi  

PLAN  

PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE  

OPRISAVCI ZA 2018. GODINU 

 

Članak 1. 

 Planom prijma na stručno osposobljavanje utvrđuje se popis radnih mjesta u Jedinstvenom 

upravnom odjelu  Općine Oprisavci  uz broj izvršitelja prema kvalifikacijskoj strukturi, te broj osoba 

koje se planiraju  primiti na stručno osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa prema razini 

obrazovanja. 

 Temeljem prijedloga  Općinskog načelnika općine Oprisavci utvrđuje se plan prijma na 

stručno osposobljavanje  u Jedinstveni upravni odjel  Općine Oprisavci za kalendarsku 2018. godinu 

sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općinske uprave općine 

Oprisavci (KLASA: 023-05/11-02/1, URBROJ: 2178/14-01-11-1 od 14.01.2011.g.). 

 

Članak 2. 

 Za kalendarsku 2018. godinu utvrđuje se Plan prijma na stručno osposobljavanje u 

Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci prema razini obrazovanja kako slijedi: 

 - na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2018. godini prijam  1 

(jedne)  osobe , od čega:  

 

1 (jedna) osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom, IV stupanj,ekonomskog ili 

upravnog smjera ili gimnazije  na radno mjesto administrativni tajnik-referent. 

 

 

Članak 3. 

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

suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu 

izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima. 

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

cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.  

 

Članak 4. 

 Plan prijma na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Oprisavci  za 

2018. g. stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama općine 

Oprisavci ( www.opcina-oprisavci.hr). 
 

 

 

OPĆINA OPRISAVCI 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                              

 

KLASA: 112-01/18-02/02 

URBROJ: 2178/14-02-18-1 

Oprisavci, 12. siječnja  2018.g. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Pejo Kovačević 

http://www.opcina-oprisavci.hr/

