
                                 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Povjerenstvo za provedbu oglasa 

 

KLASA: 112-02/23-01/01 
URBROJ: 2103-20-03-23-3 

Velika Trnovitica, 16. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 19. stavak 6.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo 

za provedbu Oglasa objavljuje 

 

OBAVIJESTI I UPUTE 

o opisu poslova i podacima o plaći te načinu i području testiranja 

za radno mjesto  

Koordinator projekta „Zaželi“ 
 

Dana 16.01.2023. god. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je Oglas za prijam u 

službu na određeno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca za radno mjesto: Koordinator 

projekta „Zaželi“ – 1 izvršitelj/ica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica.  

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa obavještava kandidate o slijedećem: 

 

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

Koordinator projekta „Zaželi“ 

▪ Sudjeluje u provedbi projekta „Zaželi“ financiranog iz EU fondova i proračuna 

Republike Hrvatske za vrijeme trajanja projekta (u daljnjem tekstu: bespovratna 

sredstva) 

▪ Sudjeluje u provedbi projektnih aktivnosti 

▪ Sudjeluje u izradi svih potrebnih izvješća vezano za administrativno praćenje projekata 

▪ Sudjeluje u postupcima nabave 

▪ Redovito komunicira sa provedbenim tijelima, zaposlenim ženama i krajnjim 

korisnicima 

▪ Vrši kontrolu i obilazak zaposlenih žena i krajnjih korisnika u projektu. 

 

2. PODACI O PLAĆI 

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta propisani su I. Izmjenom Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika 

Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 6/22). 

Slijedom navedenog, a sukladno odredbom članka 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), plaću radnog mjesta čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta  i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 

svaku navršenu godinu radnog staža.  

Plaća koordinatora projekta „Zaželi“ kao i ostala materijalna prava financiraju se iz projekta 

Ruka podrške na temelju Ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: 

UP.02.1.1.16.0142 za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. 

 

 

 



3. NAČIN PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto iz oglasa obavit će se putem 

pisanog testiranja i intervjua 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova 

na testiranju. 

 

4. TESTIRANJE 

Testiranju mogu pristupiti kandidati čije su prijave potpune, pravodobne te ispunjavaju 

formalne uvjete iz Oglasa. 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz 

oglasa te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja 

i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere, a ta obavijest bit će istaknuta na 

web stranici Općine Velika Trnovitica (https://www.velika-trnovitica.hr/) 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa bit će o tome obaviješteni pisanim 

putem. 

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da odustaje/povlači prijavu na Oglas. 

 

5. PODRUČJE IZ KOJEG ĆE SE OBAVLJATI PROVJERA ZNANJA I 

SPOSOBNOSTI 

1. Statut Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj: 

2/21); 

2. 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 i 

144/20); 

3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0142 – Zaželi program 

zapošljavanja žena – faza III (objavljen na web stranici Općine Velika Trnovitica 

(https://www.velika-trnovitica.hr/) 

 

PRAVILA TESTIRANJA 

a) po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće 

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica) 

b) po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja po područjima provjere 

(opći i posebni dio) koja su jednaka za sve 

c) pisana provjera znanja traje 45 minuta 

d) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno 

• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama 

• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 

• napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija 

• razgovarati ili na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate 

e) kandidati koji prekrše pravila iz točke d) bit će udaljeni s provjere znanja, a 

njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati 

 

 

 

                                                                       Predsjednica Povjerenstva za provedbu oglasa 

         Andrea Jandrić, univ. bacc. oec.  

https://www.velika-trnovitica.hr/
https://www.velika-trnovitica.hr/

