
 
 
 

  
 
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 

 

Na temelju članka  19.  stavak 1. i 4.    Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac raspisuje  
  
                                           

JAVNI  NATJEČAJ  
ZA PRIJAM U SLUŽBU 

 
 
Mjesto rada:      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BIZOVAC 
Naziv radnog mjesta:  STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KOJI SE FINANCIRAJU IZ 

FONDOVA ILI PROGRAMA EUROPSKE UNIJE  
Broj izvršitelja:     1 IZVRŠITELJ/ICA NA ODREĐENO VRIJEME  30 MJESECI. 
 
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a  te sljedeće posebne uvjete: 

- magistar struke  ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera, 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

- položen državni stručni ispit 

- potrebna znanja/vještine potrebna za pisanje projekata koji se financiranju iz fondova EU 

- poznavanje rada na računalu. 
Uvjet magistar struke  ili stručni specijalist struke, na temelju  članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku 
stručnu spremu.  
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom 
rodu odnose se na muške i ženske osobe. 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u preslici: 

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica ili osobna iskaznica  

- dokaz o stručnoj spremi –  diploma 

- original uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci  

- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona 

- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu 

- dokaz o osposobljenosti za rad na projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije 

- dokaz o poznavanju  rada na računalu 

- elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi . 
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se 
na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o 
ispunjavanju traženih uvjeta. 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijamu u službu. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.  
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu 
prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, 
ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 
Između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja izvršit će se odabir nakon prethodno provedenog intervjua. 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, obavijest kandidatima o mjestu i vremenu obavljanja intervjua, navest će 
se  na web stranici Općine Bizovac www.općina-bizovac.hr i oglasnoj ploči općine. 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
neposredno u pisarnici općine ili poštom na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac, s naznakom 
«Natječaj Stručni suradnik za upravljanje projektima koji se financiraju iz fondova ili programa europske unije“.  
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju 
natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 
 

 
PROČELNIK 

Nediljko Pušić, dipl. iur. 

 

http://www.općina-bizovac.hr/

