
 Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14) i članka 42. Statuta 
Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16), gradonačelnik Grada Samobora 
dana 15. ožujka 2017. godine donosi sljedeći 

 
 

PROGRAM 
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG 

ODNOSA ZA SVEUČILIŠNOG ILI STRUČNOG PRVOSTUPNIKA EKONOMSKE 
STRUKE 

 
 

I. 
 Zakonom o radu predviđeno je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa (stručno osposobljavanje za rad) pod uvjetom da je stručni ispit ili radno iskustvo, 
zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta 
određenog zanimanja. 

 
II. 

 Svrha programa je omogućiti osobama stjecanje radnog iskustva potrebnog za 
pristupanje državnom stručnom ispitu. 

 
III. 

 Grad Samobor omogućava stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa osobi 
sveučilišnom ili stručnom prvostupniku ekonomske struke. 
 Sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke osposobljavat će se za obavljanje 
sljedećih poslova:  

- sudjelovanje u obračunavanju plaće i naknade zaposlenima i izradi propisanih 
izvještaja 

- sudjelovanje u obračunu i isplati drugog dohotka te izradi propisanih izvještaja 
- sudjelovanje u evidentiranju danih i primljenih jamstava i garancija 
- sudjelovanje pri unosu ulaznih računa 
- pomaganje u vođenju knjige blagajni i putnih naloga 
- sudjelovanje u kontroli isplata prema zaključcima gradonačelnika i Gradskog 

vijeća 
- sudjelovanje u izradi izvješća vezano uz djelokrug rada 
- obavlja administrativno – tehničke, uredske te druge poslove iz djelokruga 

Upravnog odjela za financije 
- drugi poslovi po nalogu pročelnika i mentora 

 
IV. 

 Za vrijeme stručnog osposobljavanja, osobi iz točke III. ovog Programa mentor će biti 
Loranda Novosel, voditeljica Referade za financije i proračun u Upravnom odjelu za financije 
Grada Samobora. 
 Mentor će osobi iz točke III. pružati pomoć u radu, davati upute i smjernice te pratit rad 
iste. 

 
V. 

 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osoba iz točke III. ovog 
programa obavljat će se u Referadi za financije i proračun u Upravnom odjelu za financije 
Grada Samobora. 



VI. 
 Prava osobe iz točke III. za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad regulirat će se 
Ugovorom između osobe i poslodavca Grada Samobora te između Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, poslodavca Grada Samobora i osobe. 
 
 
KLASA: 112-06/17-02/1 
URBROJ: 238-11-04/2-17-1 
 
 
  
 GRADONAČELNIK 
 Krešo Beljak, mag. educ. geogr. 

 
 
 
 
 

 


