
Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije, razvoj i 

gospodarstvo za radno mjesto stručni suradnik za gospodarstvo 
 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 121/15 od 04. studenog 2015.g.  

 

Rok za podnošenje prijava istječe 12. studenog 2015.g. 

 

Opis poslova radnog mjesta stručni suradnik za gospodarstvo: Izrada, nadopuna ili izmjena 

plana razvoja, postupci vezani za realizaciju razvojnih planova, praćenje gospodarskog stanja 

u općini Nijemci, izrada izvješća o stanju u gospodarstvu, nadzor nad turističkom zajednicom, 

te posebna briga o razvoju turizma, priprema i provedba projekata financiranih iz EU 

fondova, te priprema i provedba projekata financiranih iz proračuna RH, provedba programa 

Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koordinacija vezana za održavanje 

informatičke opreme i aplikacija. 

  Stručno vrednovanje i ocjena opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata , 

Informiranje poduzetnika s područja općine Nijemci o mogućnostima korištenja financijskih 

sredstava iz pristupnih fondova EU i proračuna RH, drugi poslovi po  nalogu pročelnika i 

načelnika. 

 

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40 uz osnovicu za 

izračun plaće koju utvrđuje Općinski načelnik. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta 

složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, 

uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i 

intervju iz područja poznavanja pisanja i provedbe projekata financiranihiz EU fondova i 

razvojagospodarstva te pisano i usmeno  testiranje iz engleskog. Za svaki dio provjere 

kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Na  pisanom dijelu provjere može se 

ostvariti maksimalno 10 bodova (točan odgovor 1 bod, netočan odgovor 0 bodova). Na 

intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova. 

 

Pisano testiranje iz područja poznavanja pisanja i provedbe projekata financiranih iz 

EU fondova i razvoja gospodarstva: 

• Program ruralnog razvoja RH 2014 – 2020: 

http://www.mps.hr/ipard/UserDocsImages/Postpristupno%20razdoblje%20%20EAFRD/P

RR%202014-2020%20finalna%20ina%C4%8Dica%20HR/PRR%20RH%202014-

2020_v1.4_finalna%20ina%C4%8Dica.pdf 

• Pravilnik o provedbi mjere 7: http://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_22_456.html 

• Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja: 

http://www.zakon.hr/z/544/Zakon-o-poticanju-investicija-i-unapre%C4%91enju-

investicijskog-okru%C5%BEenja 

• PRAG 2013 – http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2013/01/PRAG-

2013.pdf 

 Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog 

broja bodova na pisanom testiranju. 

 

 Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će 

objavljeno na web stranici općine Nijemci pet dana prije održavanja provjere. 


