
         
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD DARUVAR 

                  GRADONAČELNIK 

    

          

KLASA: 133-01/19-01/01 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-1 

Daruvar, 14. listopada 2019.g. 

 

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

(regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08, 61/11 i 4/18), na prijedlog pročelnika upravnih 

tijela  Grada Daruvara, gradonačelnik Grada Daruvara dana 14. listopada 2019. g.  donosi 

 

 

P L A N  

PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

 BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA u 2019/20. g. 

 

Članak 1.  

 

 Utvrđuje se  Plan Prijma na stručno osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa,  u 

Upravna tijela Grada Daruvara, na vrijeme od jedne godine.  

 

Članak 2. 

 

 Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje omogućavanja stručnog osposobljavanja bez 

zasnivanja radnog odnosa prema  stupnju i određenoj vrsti struke te broju polaznika 

osposobljavanja. 

 Članak 3. 

 

 Dva mjeseca prije isteka stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa, osobe na osposobljavanju upućuju se na polaganje državnog stručnog ispita. 

                                

   Članak 4.  
 

             Grad Daruvar planira u razdoblju od jedne godine (2019/20. g.)  omogućiti stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  za 1  izvršitelja, na radnom mjestu kako 

slijedi:  

 - U Upravnom odjelu za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene 

djelatnosti Grada Daruvara  

           

              1.  na radnom mjestu Višeg stručnog suradnika za pravne poslove - magistar/a 

                   prava ili stručni specijalist javne uprave - 1 izvršitelj/ica    

 



 - U Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i 

komunalne djelatnosti Grada Daruvara u predstojećem razdoblju se ne planira stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

 -  U Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Daruvara  u predstojećem 

razdoblju se ne planira stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

Članak 5.  

 

 Na temelju ovog Plana raspisat će se javni natječaj za stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

Članak 6. 
 

           Prema ukazanim potrebama, donijet će se izmjene i dopune ovog Plana.                  
 

Članak 7. 
 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Daruvara" i na internetskim stranicama Grada Daruvara. 
 

 

                                                                                                        Gradonačelnik 

                                                                                                                                            

                                                                                          Damir Lneniček, univ. spec. oec. 


