PODACI VEZANI UZ OGLAS ZA PRIJAM U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE BOŠNJACI NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNA MJESTA
- Stručni suradnik – voditelj projekta „Program zapošljavanja žena Općina Bošnjaci 2“,
jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 13 mjeseci) uz obvezan probni rad u
trajanju od tri mjeseca.
- Referent – administrator u provedbi projekta „Program zapošljavanja žena Općina
Bošnjaci 2“, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (okvirno 13 mjeseci) uz obvezan
probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Oglas je objavljen na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18.
rujna 2020. godine.
Rok za podnošenje prijava istječe dana 26. rujna 2020. godine.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
Projekt „Program zapošljavanja žena Općina Bošnjaci 2“
Stručni suradnik – Voditelj Projekta:
-

provodi projekte koji se financiraju iz fondova ili programa Europske unije,
odgovoran je za provedbu projekta kojeg vodi,
odgovara za provođenje svih aktivnosti projekta,
odgovoran je za izradu svih potrebnih izvještaja o provedbi projekta,
planira i priprema radionice i treninge za različite dionike,
prati financijsku dinamiku provedbe projekta,
nadzire provedbu projekta u cjelini i rješava sve probleme koji se pojave pri provedbi
projekta,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Referent – administrator u provedbi projekta:
-

obavlja koordinaciju dionika projekta prema uputama voditelja projekta,
asistira i pomaže voditelju projekta u provedbi svih aktivnosti projekta,
nadzire rad osoba zaposlenih u sklopu projekta (krajnji korisnici i ciljane skupine),
po uputama voditelja projekta izrađuje sve potrebne izvještaje tijekom provedbe projekta,
pomaže u praćenju financijske dinamike provedbe projekta,
obavlja i druge poslove po nalogu voditelja projekta i pročelnika.

PODACI O PLAĆI
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta stručnog suradnika – Voditelja projekta je 1.60.
Bruto osnovica za obračun plaće iznosi 4.630,14 kn.
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće
uvećan za 0,50% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta referent – administrator u provedbi projekta je
1.40.
Bruto osnovica za obračun plaće iznosi 4.630,14 kn.
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće
uvećan za 0,50% za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u oglasu obavit će se prethodna provjera znanja i
sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 - 10.
Pismena provjera sastoji se od dva poglavlja (A i B)
Svako poglavlje pismene provjere može biti bodovano sa maksimalno 10 bodova.
Za točan odgovor na pojedino pitanje na pisanom testiranju kandidat ostvaruje jedan bod.
Za odgovor na pisanom testiranju koji nije u cijelosti točan ali predstavlja veći dio točnog
odgovora kandidat će ostvariti pola boda.
Kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuju se njihovi interesi, profesionalni ciljevi i
motivacija za rad u projektu „Program zapošljavanja žena Općina Bošnjaci 2“.
Intervju se boduje sa maksimalno 10 bodova.
Za odgovor na intervjuu koji u cijelosti zadovoljava prosudbu Povjerenstva za provedbu oglasa
kandidat ostvaruje jedan bod.
Za odgovor na intervjuu kandidat može ostvariti pola boda u slučaju ako Povjerenstvo za
provedbu oglasa ocijeni da dani odgovor zadovoljava prosudbu u većoj mjeri.
Pisani i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za Stručnog suradnika i
Referenta su:
A) Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta - pismena provjera znanja, temelje se na sljedećim propisima:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00.,
28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.,
129/05, 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,123/17. i 98/19.)
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)
4. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09.)
5. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09.)
6. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine br. 33/95.)
7. Statut Općine Bošnjaci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 6/13., 1/18. i
2/20.)
B) Pitanja kojima se testira provjera poznavanja područja provedbe projekata koji se
financiraju iz fondova ili programa Europske unije - pismena provjera znanja, temelje
se na sljedećim propisima:
1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17.,
98/19. i 64/20)
2. 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 na web-stranici Općine Bošnjaci www.bosnjaci.hr
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3. 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 na web-stranici Općine Bošnjaci www.bosnjaci.hr
4. 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 na web-stranici Općine Bošnjaci www.bosnjaci.hr
5. Poznavanje provedbe projekta „Program zapošljavanja žena Općina Bošnjaci 2“
UP.02.1.1.13.0192. (www.bosnjaci.hr)
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su na provedenom pisanom testiranju ostvarili
najmanje 50% bodova iz svakog poglavlja provjere znanja.
Vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-stranici
Općine Bošnjaci www.bosnjaci.hr i na oglasnoj ploči Općine Bošnjaci najmanje 5 dana prije
održavanja provjere.
PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete oglasa. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa o istome će biti
obaviješteni pisanim putem.
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet
neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je
povukao prijavu na oglas.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljen pisani test za provjeru znanja.
Pismena provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i
rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dozvoljeno:
-

koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
razgovarati s ostalim kandidatima,
na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se neprimjereno ponašaju ili prekrše jedno od gore navedenih pravila bit će
udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.
Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja izvješće o provedenom
postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, koje dostavlja
pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci na odlučivanje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju mogućnost izvršiti uvid u svoj test.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
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