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Magadenovac, 12. veljače 2019. 
 
Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i sukladno 
Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu 
Magadenovac  za  2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 
01/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Magadenovac  objavljuje  
 
 

J A V N I   P O Z I V 
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa u Općinu Magadenovac 
 

I. 
U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, 
Općina Magadenovac objavljuje javni poziv za dostavu prijava za prijam polaznika/ 
polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 
 

II. 
Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, na dan objave 
ovog javnog poziva trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 
 
-da su osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih u Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje najmanje 30 dana; 
 
-do godine dana evidentiranog radnog staža u zvanju za kojeg se osoba obrazovala, 
bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju; 
 
-da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja. 
 

III. 
Polaznik/ polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Magadenovac, kako slijedi: 
 
1 polaznik/polaznica – Stručni suradnik za stambeno komunalne poslove i zaštitu 
okoliša - sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke upravnog, 
građevinskog, ekonomskog, tehničkog ili tehnološkog smjera. 
 



IV. 
Osobe koje podnose prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa obvezni su priložiti: 
 
1.   životopis 
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili 
putovnice); 
3. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, (preslika tražene svjedodžbe ili 
drugi odgovarajući dokaz); 
4. dokaz o tome da nemaju više od 1 godine stručnog i radnog iskustva u 
zvanju za kojeg se osoba obrazovala (potvrda HZMO); 
5. dokaz od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji 
nezaposlenih osoba duže od 30 dana, (ne starija od mjesec dana); 
6. uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni 
postupak, (koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva); 
7. vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata/kandidatkinje ne postoje 
zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti). 
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog 
ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente. 
 

V. 
Za osobe za koje se utvrdi da su podnijele pravodobne i uredne prijave, biti će 
zatraženo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za 
korištenje mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. 
 
Osoba za koju se dobije pozitivan povratni odgovor od strane Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, biti će pozvana na razgovor. 
 
Za osobu koja bude izabrana, Općina Magadenovac će Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje podnijeti zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja 
za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane 
Zavoda sa tom osobom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se 
odnose na stručno osposobljavanje. 
 
Izabrani kandidat, odnosno polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa nije službenik Općine Magadenovac i ne prima plaću. Novčanu 
pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad polazniku isplaćuje Hrvatski 
zavod za zapošljavanje. 

 
VI. 

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina 
Magadenovac, Školska 1., 31542 Magadenovac, s naznakom „Stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.  
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranicama Općine Magadenovac. 
 
 
 



VII. 
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da 
ne ispunjava neki od uvjeta iz točke II. ovog Javnog poziva neće se smatrati 
kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane. Urednom prijavom smatra se 
prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u točki IV. ovog Javnog poziva.  

 
Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu za razgovor, smatrati će se da 
su odustali od prijave. 

 
Po završetku postupka prijma polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog Javnog poziva, svim osobama koje su 
podnijele prijavu, a nisu izabrane, putem pošte na adresu navedenu u prijavi biti će 
vraćena dokumentacija priložena prijavi. 
 
   

PROČELNICA: 
Biljana Jakić Mihajlović, mag.iur., v.r. 

 


