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Oriovac, 07.05.2018.godine.                           
 
Na temelju članka 6.st.1. Zakona poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12, 120/12, 16/17) i članka 93. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 
86/08, 61/11 i 4/18) i Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stručno osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa, načelnik općine Oriovac objavljuje 
 

JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA 
RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE ORIOVAC 

 
I. 

Općina Oriovac objavljuje javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu i to u: 

Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac 
-   1 polaznik/ca, stručni  pravostupnik/ca  ekonomije 

Radno mjesto: referent za financije i proračun 
 

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel općine 
Oriovac je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita. 
  Osoba nema status službenika i ne prima naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Hrvatski 
zavod za zapošljavanje. 
   Općina Oriovac podmirit će troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta) 
  Prava i obveze polaznika i Općine biti će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola. 
Traženi stručni uvjeti: 

- stručni prvostupnik/ca ekonomije 
- poznavanje rada na računalu 

 
II. 

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz slijedeće 
uvjete: 

- da ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku za obavljanje poslova radnog mjesta za čije 
se obavljanje prima na stručno osposobljavanje, 

 



- da je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , 

- da je nezaposlena osoba  koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala 
- da kod osobe ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (N.N. br. 86/08, 
61/11, 4/18) 

 
III. 

Osobe koje se prijavljuju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa trebaju dostaviti: 
- kratki životopis, 
- diplomu (preslika), 
- presliku isprave o dokazu hrvatskog državljanstva (domovnica, osobna iskaznica), 
- dokaz o radnom stažu: potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, 
- uvjerenje ili potvrda izdana od HZZ kojom se dokazuje da je prijavljen/a u evidenciju 

nezaposlenih osoba uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije 
pravomoćno osuđen/a za kaznena djela iz Zakona o službenicima i namještenicima, ne starije 
od 6 mjeseci. 

 
Izabrana osoba dužna je prije zaključivanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne 
dokumente. 
 

IV. 
Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog 
poziva dužni su dostaviti svoju prijavu na adresu: 

OPĆINA ORIOVAC 
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1 

35250 ORIOVAC 
Putem pošte ili osobno u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva od strane Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje s naznakom: 

„Za javni poziv – stručno osposobljavanje“ 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 

V. 
Nakon određivanja osoba koje ispunjavaju uvjete iz natječaja, isti će biti pozvani na razgovor. 
Na temelju održanog razgovora, a vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji, 
trajanju nezaposlenosti, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela izvršiti će odabir najboljeg 
kandidata/kandidatkinje s kojim će se zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja 
radnog odnosa. 
Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, te mjesto i vrijeme usmenog razgovora 
objaviti će se na web stranici općine Oriovac – www.oriovac.hr najmanje 5 dana prije održavanja. 
 

VI. 
Javni poziv bit će objavljen na web stranicama – Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici 
općine Oriovac www.oriovac.hr 

 
 
                                                                                                                                 NAČELNIK 
 
                                                                                                                               Antun Pavetić 

http://www.oriovac.hr/

