
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BRCKOVLJANI  
KLASA:132-01/19-01/05 

URBROJ: 238/04-19-1 

Dugo Selo, 18.01.2019. 

 

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

(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11. i 04/18) i Plana prijma na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Brckovljani za 2019. godinu, (Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 01/19), Općina 

Brckovljani objavljuje:  

 

JAVNI POZIV 

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

Općini Brckovljani  

 

U Odjeljku za razvoj, gospodarstvo, prostorno-komunalne poslove i zaštitu okoliša:  

-Viši referent za razvoj, gospodarstvo, prostorno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša". 

Uvjeti: 

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke građevinskog ili strojarskog 

smjera 

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz prijavu dostaviti: 

 životopis, 

 presliku osobne iskaznice,  

 presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju  

 potvrdu od HZMO-a o dužini radnog staža,  

 potvrdu HZZ-a o evidenciji (osoba mora biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih 

najmanje 30 dana i ne smije imati  više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za 

kojeg  se obrazovala) 

 izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 

15. i  16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do 

sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. (potpis na izjavi nije 

potrebno ovjeriti), 

  uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, 

ne starije od šest mjeseci,  

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne 

dostaviti na uvid originalne dokumente. 

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su 

dostaviti svoju prijavu na adresu:  

Općina Brckovljani (za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa), Josipa Zorića 

1, Dugo Selo do roka naznačenog u oglasu na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog Ugovora o međusobnim 

pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Brckovljani,  ali tek po dobivanju 

odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

 

OPĆINA BRCKOVLJANI 


