Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 ) i članka 48. Statuta Općine Jelsa ( Službeni glasnik Općine
Jelsa», broj: 05/13 i 08/13, ), Načelnik Općine Jelsa, donosi
PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE JELSA ZA 2016. GODINU

I.
Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni
upravni odjel Općine Jelsa za 2016. godinu utvrđuje se broj osoba koje se planiraju primiti na stručno
osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o
stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja.
II.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam 6 (slovima:
šest) osoba kako slijedi:
- 2 osobe, magistar struke ili stručni specijalist struke
- 2 osobe, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke ekonomskog smjera
- 1 osoba sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke pravnog smjera
- 1 osoba, srednje stručne spreme
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Jelsa, 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.
III.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti
osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
IV.
Ovaj Plan objavit će se na oglasnoj ploči Općine Jelsa i u „Službenom Glasniku“ Općine Jelsa
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TABLICA 1

NAZIV USTROJSTVENE
JEDINICE

NAZIV RADNOG MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA
I STRUKA

BROJ OSOBA

JUO

Viši savjetnik

magistar pravne ili
ekonomske struke ili stručni
specijalist pravne ili
ekonomske struke

2

JUO – Odsjek za proračun i

Viši referent

JUO – Odsjek za proračun i
financije

Viši referent

JUO – Odsjek za komunalno
gospodarstvo,
prostorno
uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša

Referent

financije

UKUPNO

sveučilišni prvostupnik
struke ili stručni
prvostupnik struke
ekonomskog ili
računovodstvenog smjera

2

sveučilišni
prvostupnik
struke
ili
stručni
prvostupnik struke pravnog
smjera

1

srednja stručna sprema
upravne,
ekonomske,
tehničke, turističke ili opće
struke

1

6

-
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