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

Grubišnog Polja broj 5/20 i 7/21) te članka 5., stavak 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije 

AGRO, ravnateljica Razvojne agencije AGRO objavljuje 

 

NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos u Razvojnoj agenciji AGRO ustanovi razvoj grada 

na određeno radi povećanja opsega posla, puno radno vrijeme  

za radno mjesto 

 

STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE I OPĆE POSLOVE 

(1 izvršitelj/ica) 

 

 

Kandidati moraju ispuniti sljedeće uvjete: 

▪ preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij iz znanstvenog polja ekonomije, prava ili 

poljoprivrede 

▪ radno iskustvo nije potrebno 

▪ aktivno znanje engleskog jezika 

▪ poznavanje rada na računalu 

▪ vozačka dozvola B kategorije 

 

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, 

▪ priprema izlaznih računa i narudžbenica, 

▪ briga o rasporedu sastanaka, terminima i rokovima, 

▪ prikupljanje, unos i ažuriranje podataka o klijentima i ugovorima 
▪ obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja. 
 

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

▪ Zamolbu za posao 

▪ Životopis (vlastoručno potpisan) 

▪ Presliku diplome 

▪ Presliku osobne iskaznice 

▪ Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

▪ Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji 

od 6 mjeseci) 

▪ Izjava kojom osoba potvrđuje da udovoljava sljedećim uvjetima: znanje engleskog jezika, znanje rada na 

računalu te da osoba posjeduje vozačku dozvolu B kategorije 

 

 



Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. 
iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), 
osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, 
prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA
%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Nepravodobne, nepotpune i prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. Urednom 
prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Nakon otvaranja pristiglih prijava kandidatima će se, radi zaštite osobnih podataka, dodijeliti šifra pod kojom će 

rezultati natječaja i poziv na testiranje biti javno objavljeni.  

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti prethodna provjera 

znanja i sposobnosti, pisanim testiranjem i/ili intervjuom pred Povjerenstvom koje imenuje ravnateljica. Ako 

kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Obavijest o vremenu održavanja 

prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje tri (3) dana prije održavanja provjere 

na mrežnoj stranici Razvojne agencije AGRO (www.ra-agro.hr)  

Ravnateljica  Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom 

natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.  

Sve dodatne informacije vezane uz ovaj natječaj mogu se dobiti na e-mail: info@ra-agro.hr  

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

natječaja na sljedeću adresu: 

Razvojna agencija AGRO ustanova za razvoj grada 

Ivana Nepomuka Jemeršića 37D 

43 290 Grubišno Polje 

„Prijava na natječaj za stručnog suradnika za projekte i opće poslove – NE OTVARAJ“ 

 

KLASA: 112-03/22-01/01 

URBROJ:2127-1-30/1-22-4 

U Grubišnom Polju, 16. veljača 2022. 

Ravnateljica 

Razvojna agencija AGRO 

Mateja Vrbanić 
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