
 
PONOVLJENI POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne programe 
 
 

Zbog epidemiološke situacije uzorkovane COVID-19 virusom te nemogućnosti pristupanja nekoliko 
kandidata, pozivamo kandidate koji nisu mogli pristupiti prvom testiranju, a koji podnijeli pravodobne 
i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, da se odazovu  na testiranje za 
radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne programe, čiji oglas je objavljen u 
Narodnim novinama broj NN 143/2021, Broj oglasa u izdanju: 7689, Stranica tiskanog izdanja: 34, 
Datum tiskanog izdanja: 24. prosinca 2021. godine.  
Kandidati će biti obaviješteni i putem e-maila kojeg su naveli u svojoj prijavi. 
Opis poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne programe“: 
- planira i provodi općinske projekte te upravlja projektnim aktivnostima, priprema izvještaje i 
odgovoran je za njihovu pravodobnu dostavu, informira i izvješćuje o dostupnim nacionalnim i EU 
natječajima i javnim pozivima, prati stanje i priprema prijedloge mjera za unapređenje poljoprivrede i 
turizma, priprema prijedloge odluka / zaključaka i drugih materijala iz područja poljoprivrede i turizma 
te provodit terensku kontrolu korisnika sredstava, prati i potiče razvoj obrtništva, poduzetništva i 
gospodarstva u Općini te predlaže i kreira mjere za poticanje razvoja, priprema prijedloge odluka / 
zaključaka i drugih materijala iz područja obrtništva, poduzetništva i gospodarstva te provodi terensku 
kontrolu korisnika sredstava, sudjeluje u organiziranju i realiziranju kulturnih, turističkih, sportskih, 
gospodarskih i drugih programskih aktivnosti u okviru svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove u 
skladu sa zakonom, Statutom Općine, odlukama Općinskog vijeća te po nalogu pročelnika. 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio 
provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 - 10.  

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći: − Zakon o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Općine Jasenice (Glasnik Općine 
Jasenice br. 1/18, 8/18, 1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Zakon o porezu na dohodak (NN broj 115/16, 
106/18, 121/19, 32/20, 138/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (NN 127/17 i 138/20), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i Zakon o pravu na pristup 
informacijama (NN 25/13, 85/15) Izvor – mrežne stranice „Narodnih novina“ su: www.nn.hr i mrežne 
stranice Općine Jasenice www.jasenice.hr  
Koeficijent za radno mjesto je 2.70, dok je osnovica  3.300,00 kn bruto. 
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na 
pisanom testiranju. Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti je upravna 
zgrada Općine Jasenice u Maslenici P. Zoranića 61; dana 21. siječnja 2022. godine s početkom u 10:00 
sati.  

 
 

Općina Jasenice 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu 
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