REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 112-06/16-01/01
URBROJ: 2188/02-01-16-1
Rokovci, 20. siječnja 2016. godine
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11), te članka 47. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13), Općinski načelnik Općine Andrijaševci,
donosi
PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI
ANDRIJAŠEVCI ZA 2016. GODINU
I.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam 3 (tri)
osobe, od čega:
- 1 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
- 1 osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od
najmanje tri godine, i
- 1 osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u
kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i
struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.
II.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s
Hrvatskih zavodom za zapošljavanje.
Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti
osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici općine Andrijaševci
(www.andrijasevci.hr) i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr).
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Tablica 1.

Red.
br.

1.

2.
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5.

Naziv radnog mjesta

Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela
Viši referent za opće
poslove, infrastrukturu
i provedbu projekata
Referent za
računovodstvenoknjigovodstvene
poslove

Referent za upravnoadministrativne
poslove

Referent-komunalni
redar
UKUPNO

Stupanj
obrazovanja i
struka

Planirano zapošljavanje
polaznika stručnog
osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa

Stupanj obrazovanja i
struka polaznika
stručnog
osposobljavanja za
rad bez zasnivanja
radnog odnosa

Broj
izvršitelja

Stvarno stanje
popunjenosti radnih
mjesta u na dan 31.12.
2015. godine

diplomirani
pravnik

1

1

1

diplomirani
pravnik/magistar prava

stručni
prvostupnik javne
uprave

1

1

1

stručni prvostupnik
javne uprave

srednja stručna
sprema
ekonomskog
smjera

1

0

0

srednja stručna
sprema upravnog
smjera
srednja stručna
sprema tehničkog,
upravnog ili
općeg smjera
(završena
gimnazija)

1

1

5

1

1

4

1

0

3

-

srednja stručna sprema
upravnog smjera ili
općeg smjera
(opća gimnazija)

-

