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Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19) Povjerenstvo za 
provedbu natječaja objavljuje 

 
 

OBAVIJEST 
u vezi provedbe oglasa za prijam u službu  

u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci 
 

 
 
 U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao i na internetskoj stranici Općine Stankovci : 
www.stankovci.hr dana 22. studenoga 2021. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci za radno mjesto viši stručni suradnik/ica za 
gospodarstvo, EU fondove, javnu nabavu i udruge (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme 
na rok od 1 godine, uz probni rad od tri mjeseca. 

 
Prijave na Oglas podnose se do 2. prosinca 2021. godine. 
 
 
I. OPIS POSLOVA 

 
Viši stručni suradnik za gospodarstvo, EU fondove, javnu nabavu i udruge obavlja sljedeće 

poslove: 
- Predlaže projekte i programe u cilju proširenja Poslovne zone, 
- Pruža i potiče poduzetničke aktivnosti, te surađuje sa poduzetnicima, obrtnicima i 

nadležnim službama, 
- Pruža stručnu pomoć potencijalnim ulagačima na području općine Stankovci, 
- Obavlja stručne poslove u svezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, 
- Surađuje sa institucijama i centrima koji se bave razvojem gospodarskih djelatnosti, 
- Prati objave natječaja EU fondova sa nacionalne i regionalne razine, 
- Prijavljuje i nadzire izradu projekata za programe i fondove EU i druge domaće i 

međunarodne fondove te sudjeluje u koordinaciji i implementaciji istih, 
- Sudjeluje u pripremi i izradi projekata, 
- Prijavljuje projekte, vodi projekte, izvješćuje o realizaciji, 
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- Piše projektne prijave natječaja na općinu i po potrebi za javne ustanove općine Stankovci, 
- Prikuplja potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj,  
- Sudjeluje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima projekta,  
- Upravlja i vodi postupke javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi, kao i postupke nabave 

male vrijednosti, 
- Prati i koordinira rad udruga sa područja općine, objavljuje javne pozive udrugama, 
- Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga ili poslove po nalogu pročelnika. 

 
 

II. PODACI O PLAĆI 
  

Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta radnog mjesta (1,60) i osnovice koja iznosi 
6.044,51 kune, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 
 

III. PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od: 
1. pisanog testiranja, 
2. intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na 

pisanom testiranju. 
 

Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 
1 do 10. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog 
testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas. 
 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na 
web stranici Općine Stankovci : www.stankovci.hr , na oglasnoj ploči Općine Stankovci, najkasnije 
5 (pet) dana prije održavanja provjere. 
 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 
 
 
OPĆI DIO 

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 , 123/17, 98/19, 
144/20) 

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) 

3. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine“ broj 47/09,110/21) 
 
       POSEBNI DIO 

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) 
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 12/16) 
3. Zakon o institucionalnom okviru korištenja fondova Europske unije u Republici 

Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 116/21) 
4. Zakon o udrugama ( „Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19) 
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                                   ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
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