
                       

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 48. Statuta Grada 

Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/12 i 3/13), Gradonačelnik Grada 

Jastrebarskog donosi 

 

P L A N   P R I J M A 

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

upravnim tijelima Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

I. 

 Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se 

prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada 

Jastrebarskog  u 2018. godini. 

 Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i upravnih tijela  u 

kojima su, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog 

sistematizirana radna mjesta prema vrsti stručne spreme i djelokrugu rada te broj osoba i potreban 

stupanj obrazovanja i struke koje iste moraju ispunjavati, utvrđuju se kako slijedi: 

 

Naziv upravnog tijela Naziv radnog mjesta Stupanj obrazovanja i  

vrsta stručne spreme 

Broj 

osoba 

Upravni odjel za opće 

poslove, lokalnu i 

mjesnu samoupravu i 

financije-Odsjek za 

opće poslove, javnu 

nabavu, lokalnu i 

mjesnu samoupravu 

Administrativni tajnik 

 

Srednja stručna sprema upravne,  

ekonomske ili opće struke 

1 

Upravni odjel za opće 

poslove, lokalnu i 

mjesnu samoupravu i 

financije-Odsjek za 

opće poslove, javnu 

nabavu, lokalnu i 

mjesnu samoupravu 

Viši referent za opće i 

kadrovske poslove i 

javnu nabavu 

Sveučilišni ili stručni prvostupnik 

upravne struke 

1 

UKUPNO   2 

 

 

 

II. 

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

suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 

III. 

 Za provedbu ovog Plana zadužuju se pročelnici upravnih odjela u koje se primaju osobe na 

stručno osposobljavanje te se obvezuju poduzeti sve potrebne radnje na realizaciji ovog Plana. 

 

IV. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom dnošenja i objavit će se na web stranici Grada Jastrebarskog i 

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.  
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