
KLASA:  112-03/18- 01/04 
URBROJ: 2180/02-04-18-2 
Donji Muć, 26.09.2018.   
 

Na temelju čl. 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13 i 05/13) Općinski  načelnik Općine Muć, 
objavljuje 
 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE 
PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI  KANDIDATA 

 

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekta te 
administrativno-financijskog djelatnika na provedbi projekta ZAŽELI ( oglas od 26.09.2018., objavljen u  Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje ) 
 

1. Radno mjesto: VODITELJ/ICA PROJEKTA „ZAŽELI“ 

 
Opis posla: 

- Upravljanje projektom i administracijom; 
- Upravlja i organizira rad projektnog tima; 
- Redovna pismena i usmena komunikacija s projektnim timom; 
- Planiranje, koordiniranje i nadziranje svih aktivnosti, te nadgledanje njihove provedbe;  
- Koordinira radom svih angažiranih na projektu; 
- Financijsko planiranje i upravljanje;  
- Pružanje administrativno-financijsku podršku kroz izradu sustava za praćenje i kontrolu vremenskog i 

financijskog plana;  
- Komuniciranje s ugovornim tijelom, partnerima i projektnim timom te ciljanim skupinama;  
- Izrađuje i predaje kvartalna i završno izvješća;  
- Organiziranje i provođenje partnerskih sastanka; 
- Zadužen/a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta; 
- Organizira i vodi uvodnu i završnu konferenciju; 
- Obavljanje drugih komplementarnih poslova. 

 
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 
Podatci o plaći: 12.000 kuna bruto 2 

 

2. Radno mjesto: ADMINISTRATIVNO-FINANCIJSKI DJELATNIK PROJEKTA „ZAŽELI“ 
Opis posla: 

- Redovna pismena i usmena komunikacija s projektnim timom; 
- Upravljanje financijama projekta; 
- Vođenje i organiziranje projektne dokumentacije;  
- Praćenje, provedba i izvještavanje o utrošenim sredstvima;  
- Prikupljanje i arhiviranje svih admisnitrativno-financijskih dokumenata;  
- Komuniciranje i koordiniranje partnere i stručnjake; 
- Provjeravanje ispravnosti i točnosti pribavljene projektne dokumentacije; 
- Priprema dokumentaciju za izradu kvartalnih i završnih izvješća;  
- Sudjeluje na partnerskim sastancima; 
- Radi na promociji i vidljivosti projekta; 
- Pisanje svih potrebnih izvještaja te izvršavanje ostalih poslova prema nalogu voditelja/ice projekta; 
- Obavljanje ostalih administrativnih poslova po potrebi. 

 
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 
Podatci o plaći: 9.000 kuna bruto 2 

 
NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

 
Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekta te 
administrativno-financijskog djelatnika na provedbi projekta ZAŽELI ( oglas od 26.09.2018., objavljen u  Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje ) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere 
znanja i sposobnosti . 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) 

Smatra se da je kandidat , koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.  



PODRUČJE TESTIRANJA: 

1. pisano testiranje 

IZVOR:  

 Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
financijskom razdoblju 2014.–2020.- nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta  

 Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. Operativni program 
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. .- nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta  

 Upute za korisnike sredstava- Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog 
fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 
2014.-2020.-  nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta  

 

2. razgovor:  

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju  

Za svaki dio testiranja ( pisano testiranje , razgovor )  kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. 

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu 
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata povjerenstvo dostavlja načelnici općine, koja će potom donijeti 
odluku o prijemu u radni odnos   

NAČIN PROVEDBE TESTIRANJA:  

 Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se 
kandidatom prijavljenim na oglas  te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne 
smatra kandidatom prijavljenim na oglas. 

 Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz 
Oglasa.  

 Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.  

 Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće 
isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu 
dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.  

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem.  

 Kandidatima će biti podijeljeno 10 pitanja za provjeru znanja iz naprijed navedenih izvora  koji  se objavljuju  na 
službenim web stranicama Općine Muć 

 Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Svaki točan odgovor nosi 1 bod.  

 Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s 
ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. 

 Pisano testiranje traje maksimalno 30 minuta.  

 Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50%  ( najmanje 5 bodova ) na provedenom 
pisanom testiranju  

 Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u  Općinu Muć na radno mjesto 
voditelja projekta te administrativno-financijskog djelatnika na provedbi projekta ZAŽELI   (dalje u tekstu: 
Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, sposobnost i motivaciju za rad u Općini Muć. 
Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.  

 Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom 
postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.  

 Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja načelniku Općine Muć   

 načelnik Općine Muć donosi odluku o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme koje se dostavlja svim 
kandidatima prijavljenim na Oglas.  

 Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora o radu/rješenja o 
prijmu    
 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI S  POPISOM OSOBA KOJE   ISPUNJAVAJU    
FORMALNE UVJETE    NATJEČAJA    BIT   ĆE    OBJAVLJEN NAJMANJE   5   DANA  PRIJE   PRETHODNE 
PROVJERE   NA  WEB STRANICI    I    NA OGLASNOJ  PLOČI   OPĆINE   MUĆ. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Filip Stupalo 

 
 


