Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), a sukladno Planu prijma
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel
Općine Ravna Gora za 2019. godinu („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 1/19),
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora
U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa“ Općina Ravna Gora iskazuje interes i potrebu za prijmom
polaznika/polaznice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora na stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam
sati dnevno), na radno mjesto:
1. Odsjek za opće poslove – 1 polaznik
-

jedan polaznik/polaznica, srednje stručne spreme upravne ili ekonomske struke koji
će se osposobljavati za poslove referent za opće poslove - referent

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće
uvjete:
- da su nezaposlene osobe i prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a najmanje 30
dana,
- da nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez
obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju,
- da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno
osposobljavaju.
Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog
iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 - u daljnjem tekstu: ZSN).
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka HZMO s podacima iz matične evidencije, ne starije od mjesec dana),
- uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se
kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji kao nezaposlena osoba duže od 30 dana,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od
šest mjeseci),
vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a po izboru kandidata i prije sklapanja
ugovora kandidat je dužan dostaviti na uvid tražene dokumente u originalu.
Podnošenjem prijave Općini Ravna Gora, kandidati daju svoj pristanak za korištenje svojih
osobnih podataka u svrhu provođenja ovog postupka izbora i prijma na stručno osposobljavanje, a
kojima će Općina Ravna Gora raspolagati sukladno važećim propisima o zaštiti podataka.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na intervju, o čemu će biti
pravodobno obavješteni.
Kandidat/kandidatkinja kojeg/koju odabere Općina Ravna Gora biti će predložen
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Ugovor o stručnom osposobljavanju biti će sklopljen s onim
odabranim kandidatom/kandidatkinjom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim
pravilima.
Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne
prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Općina
Ravna Gora podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta).
Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine Ravna Gora biti će uređeni
ugovorom. Nakon isteka stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Općina
Ravna Gora ne planira i nema obveze zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.
Prijave se podnose putem pošte ili osobno na adresu: Općina Ravna Gora, I. G.
Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, 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 mrežnoj stranici Općine Ravna Gora.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati/kandidatkinje će o
rezultatima poziva biti obaviješteni u roku 8 dana od završetka javnog poziva.
Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnoj plači Općine Ravna Gora kao i na mrežnoj
stranici Općine www.ravnagora.hr te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
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