
 Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), članka 1. stavka 2. Zakona 

o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12. i 120/12.) i  članka 46. Statuta 

Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/13.-pročišćeni tekst), Općinski 

načelnik Općine Čepin, donosi 

 

 

Plan prijma na stručno osposobljavanje 

bez zasnivanja radnog odnosa u općinu Čepin za 2015. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 U Općinskoj upravi Općine Čepin trenutno je uposleno 11 djelatnika. 

 Nazivi ustrojstvenih jedinica, radna mjesta, stručna sprema i broj izvršitelja utvrđeni 

su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovoga Plana. 

  

Članak 2. 

 

 Na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Čepin su 

trenutno 3 osobe, i to: 

 

- 2 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim 

diplomskim stručnim studijem, mag.oec. i 

- 1 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim 

diplomskim stručnim studijem, mag.iur. 

 

Članak 3. 

 

 Osobama primljenim na stručno osposobljavanje sa stručnom spremom mag.oec. iz 

članka 2. ovog Plana, Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 31. srpnja 2015. godine. 

 Osobi primljenoj na stručno osposobljavanje sa stručnom spremom mag.iur. iz članka 

2. ovog Plana, Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 31. srpnja 2015. godine. 

 

Članak 4. 

  

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2015. godini 

prijam 10 osoba, od čega: 

 

- 7 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim 

diplomskim stručnim studijem, 

- 3 osobe 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 2. koja je 

sastavni dio ovoga Plana. 



Članak 5. 

 

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

u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnom službom Osijek. 

 

 Sredstva za stručno osposobljavanje osigurana su u Proračunu Općine Čepin za 2015. i 

Projekciji proračuna za 2016. i 2017. godinu. 

 

Članak 6. 

 

 Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Čepin“, na službenim stranicama Općine Čepin – www.cepin.hr i službenim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr. 
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Čepin, 02. veljače 2015. godine 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

                         Dražen Tonkovac 

http://www.cepin.hr/

