REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAŽ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: UP/I-302-03/21-01/20-16
URBROJ: 2100/04-03/20-03
Draž, 19. ožujka 2021. godine
Podaci vezani uz oglas za prijam U SLUŽBU za zasnivanje radnog odnosa na određeno
vrijeme u trajanju 23 mjeseca , odnosno do završetka razdoblja provedbe projekta u
Općini Draž, radi obavljanja privremenih poslova u provođenju projekta koji se
financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski
potencijali 2014-2020 “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I“ za
provedbu projekta „Omogućimo socijalnu uključenost starijih osoba u općini Draž –
briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0278 od 05.
listopada 2020. godine, za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i www.draz.hr dana 19.ožujka
2021. godine .
Rok za podnošenje prijava na oglas je do 29. ožujka 2021. godine.
Sukladno uputi Ministarstva uprave KLASA: 112-02/18-01/310, URBROJ: 515-03-01-01/218-1 od 06. ožujka 2018. godine te Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Draž KLASA: 110-01/18-01/01 URBROJ: 2100/04-02/18-01 od 21. svibnja 2018.
godine i Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Draž KLASA: 110-01/20-01/03 URBROJ: 2100/04-02/20-01 od 12. listopada 2020.
godine u sklopu projekta Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
“Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I“ za provedbu projekta „Omogućimo
socijalnu uključenost starijih osoba u općini Draž – briga za kvalitetan život osoba starije
životne dobi“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0278 od 05. listopada 2020. godine, opis poslova za
potrebe zapošljavanja na određeno vrijeme glasi kako slijedi :
OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO
REFERENT – PROJEKT KOORDINATOR
1. OPIS POSLOVA:
REFERENT - PROJEKT KOORDINATOR (m/ž) će obavljati sljedeće poslove:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vrši koordinaciju projektnih aktivnosti, financijska provedba projekta, te izvještavanje.
nadzor proračuna i administrativno upravljanje njegovom provedbom na dnevnoj
osnovi.
Vodi brigu o izvršenju aktivnosti, pruža potporu voditeljima radionica i asistentima,
prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale, dokumente i druge važne stvari koje su
nastale u okviru provedbe projekta,
voditi sve potrebne evidencije, te pripremati izvještaje na osnovu tih evidencija (
privremeno obavljanje poslova za vrijeme ugovorenog trajanja projekta)
Vršit će komunikaciju s projektnim partnerima, dionicima, stručnjacima i izvršiteljima
o pitanjima povezanima s projektnim aktivnostima, koordinaciju logističkih i upravnih
planova za sastanke, obuke, radionice i druge projektne aktivnosti (privremeno
obavljanje poslova za vrijeme ugovorenog trajanja projekta)
Vršit će izradu nacrta opisnih i financijskih izvješća i nadzor/evaluaciju odgovarajućih
projektnih aktivnosti ( privremeno obavljanje poslova za vrijeme ugovorenog trajanja
projekta)
Vodi upravljanje koordinacijom i nadzorom rada vanjskih pružatelja usluga (
privremeno obavljanje poslova za vrijeme ugovorenog trajanja projekta)
prikupljanje i vođenje dokumentacije
te svi ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

2. PODATCI O PLAĆI
Podaci o plaći određeni su Odlukom o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog
načelnika i njegovih zamjenika i drugih djelatnika tijela uprave Općine Draž i izmjenama i
dopunama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i njegovih
zamjenika i drugih djelatnika tijela uprave Općine Draž („ Službeni glasnik „ Općine Draž
03/10 , 05/15, 05/18 , 10/20– u daljnjem tekstu : Odluka)
Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta Referent –
projekt – koordinator i osnovice za izračun plaće (iznos osnovice je kn bruto), uvećan za 0,5
% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent iznosi za referent – projekt koordinator
1,70. Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Draž određena je ista u iznosu od 3.648,00 kn , KLASA: 120-01/1601/01 URBROJ: 2100/04-01/16 od 04.studenog 2016.godine.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog
testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat
će da je povukao prijavu na oglas.
Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, na web stranici i
oglasnim pločama Općine Draž objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti- pisano testiranje i intervju .
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 6 bodova iz pisanog testiranja.
Područje testiranja: lokalna i područna (regionalna samouprava), eu fondovi
Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:
•

•
•
•

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH, br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15ispravak, 123/17)
Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH, br. 7/09)
Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i
investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.
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.
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