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Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  150/11 i 144/12.) i članka 45 . 
Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 
06/13.) Općinski načelnik Općine Brckovljani donio je: 

 
ODLUKU 

o uključivanju u Program stručnog 
osposobljavanja za rad

 bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
Općina Brckovljani  uključit će se kao inicijator u Program stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Mjera Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa (stručno osposobljavanje za rad) sastavni je dio dodjele 
sredstava putem aktivnih mjera zapošljavanja za 2014. godinu, 
iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. 
godinu.

Cilj mjere je nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža 
osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za 
rad neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili 
drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog 
mjesta određenog zanimanja. 

Članak 2.
Sukladno Programu iz članka 1. Ove Odluke obveze Općine 

Brckovljani  su sljedeće:
- osigurati uvjete za neometano provođenje programa stručnog 

osposobljavanja za rad uz mentorstvo,
- izvršiti prijavu nadležnom fondu, zaključiti ugovor o stručnom 

osposobljavanju i redovito svaki mjesec uplaćivati doprinose prema 
članku 43. Zakona o doprinosima,

- Zavodu zadnjeg radnog dana u mjesecu dostaviti Izvješće o 
prisutnosti kako bi se mogla isplatiti novčana pomoć,

- svaka tri mjeseca Zavodu dostaviti presliku Kartice uplate 
doprinosa za 1. i 2. stup mirovinskog osiguranja ovjerenu od Porezne 
uprave,

- ukoliko dođe do otkaza od strane polaznika stručnog 
osposobljavanja zbog zasnivanja radnog odnosa kod drugog 
poslodavca, obustavlja se daljnja uplata doprinosa za proračunske 
korisnike.

Članak 3.
Obveza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz ovog Programa je 

uplata obaveznih doprinosa mirovinskog osiguranja prema člancima 
43. i 44. Zakona o doprinosima i to 0,35% prosječne plaće u RH 
prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Osim uplate doprinosa polaznicima stručnog osposobljavanja 
za rad financira se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela 
studentske stipendije (trenutno iznosi 1.600 kuna mjesečno) za 
pokrivanje osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i drugog. 

Članak 4.
U svrhu provedbe Programa izvršit će se sve potrebne radnje 

uključujući izradu Programa Općine Brckovljani za stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te dostavljanja 
istog Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

Službenom glasniku Općine Brckovljani.
      

              
KLASA: 023-05/14-01/02 
URBROJ: 238/04-14-1
U Dugom Selu, 14.01.2014.

OPĆINSKI NAČELNIK 
                                      Željko Funtek v.r.

I. 1.
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Temeljem članka 93. Zakona službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) i članka 45. Statuta 
Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani 

broj 06/13.) Općinski načelnik Općine Brckovljani donio 
je:                                                                                                                                                          

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa

u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani 
za 2014. godinu

Članak 1. 
Ovim Planom predviđa se prijam na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa tijekom 2014. godine u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Brckovljani. 

Članak 2.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani u 2014. godini, planira 
se primiti slijedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja 
kako slijedi: 

1. Odjeljak za normativne, upravno-pravne poslove,   
 društvene djelatnosti i opće poslove:

 Viši referent za normativne, upravno pravne poslove, društvene 
 djelatnosti, i opće poslove te poslove za općinsko vijeće
 – 1 izvršitelj 

Članak 3.
Prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa provodit će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje.

Članak 4.
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova 

stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe 
za zapošljavanje. 

Članak 5.
Ovaj Plan objavljuje se u Službenom glasniku Općine Brckovljani, 

a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 103-01/14-01/02
Urbroj: 238/04-14-1
Dugo Selo, 14.01.2014.
       

 OPĆINSKI NAČELNIK 
       Željko  Funtek v.r.

I. 2.
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BILJEŠKE:


