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Temeljem članka 27. Statuta Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada (Službeni glasnik Grada 

Grubišnog Polja broj 4/19) te članka 4., stavke 4 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije AGRO od 

3. listopada 2019., ravnateljica Razvojne agencije AGRO objavljuje 

NATJEČAJ 

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  za radno mjesto: 

STRUČNI SURADNIK/CA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA (1 izvršitelj) 

Kandidat/tkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

▪ preddiplomski sveučilišni studij ili stručni preddiplomski sveučilišni studij iz društvenih, humanističkih ili 

biotehničkih znanosti 

▪ aktivno znanje engleskog jezika 

▪ poznavanje rada na računalu 

▪ vozačka dozvola B kategorije 

▪ osim navedenih uvjeta za radno mjesto, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju 

zapošljavanja (Narodne novine br 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18) te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje 

evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog 

staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koji se obrazovala, odnosno 

evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja. 

 

Opis posla: 

▪ sudjeluje u razvoju i pripremi projektnih prijedloga koji će se financirati iz Fondova Europske unije i drugih 

izvora za jedinice lokalne samouprave, udruge, gospodarske subjekte i poljoprivrednike; 

▪ sudjeluje u provedbi projekata financiranih iz Fondova Europske unije i drugih izvora, što uključuje izradu 

izvještaja, provedbu aktivnosti; 

▪ prati novootvorene natječaje; 

▪ priprema medijske objave i vodi brigu o ažurnosti web stranice Agencije; 

▪ sudjeluje u izradi poslovnih planova; 

▪ radi sa strankama 

▪ evidencija ulazne i izlazne pošte, 

▪ briga o rasporedu sastanaka, terminima i rokovima, 

▪ prikupljanje, unos i ažuriranje podataka o klijentima i ugovorima 

▪ obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja 

Uvjeti radnog mjesta: 

▪ Puno radno vrijeme 

▪ Mjesto rada Grubišno Polje 

▪ Naknada za prijevoz 

Kandidati/kinje koji ispunjavanju tražene uvjete uz prijavu na natječaj dužni su dostaviti: 

▪ Zamolba  

▪ Životopis (vlastoručno potpisan) 

▪ Preslika osobne iskaznice 

▪ Presliku diplome  

▪ Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak 

▪ Uvjerenje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana 

▪ Preslika vozačke dozvole 

▪ Dokaz o ukupnom radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a ili 
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elektronički zapis u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih 

stranica HZMO-a  

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Nepravodobne, nepotpune i prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. 

Ukoliko smatra, ravnateljica Agencije može imenovati stručno Povjerenstvo koja će provjeriti znanje, sposobnosti i 

vještinu kandidata prijavljenih na natječaj. Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se provjeriti pomoću 

odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadatka, provjerom praktičnog rada i intervjuom.  

O rezultatima provedenog natječaja i izbora kandidata obavijestit će se osobe koje su sudjelovale u tom postupku 

u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke. 

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju natječaja.  

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se poštom u roku od osam dana (8) dana od dana 

objave natječaja na web stranici Razvojne agencije AGRO i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sljedeću adresu: 

 

Natječaj se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Razvojne agencije AGRO 

ustanove za razvoj grada te oglasnoj ploči Agencije.  

 

 

 

Razvojna agencija AGRO koristit će i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno 

propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Razvojna agencija 

AGRO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.  

 

KLASA: 112-06/19-01/01 

URBROJ: 2127/01-30/1-19-4 

 

U Grubišnom Polju, 3. listopada 2019. godine.  

 

Razvojna agencija AGRO 

Ravnateljica 

Mateja Cah 

Razvojna agencija AGRO ustanova za razvoj grada 

Trg bana Josipa Jelačića 1 

43 290 Grubišno Polje 

„Prijava za stručno osposobljavanje  – NE OTVARAJ“ 

 


