OPĆINA KONČANICA
MATICA UMIROVLJENIKA
OPĆINE KONČANICA
Končanica, 09. studenoga 2020.
Broj: 1/2020-5
Na temelju Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17 i 98/19) a u skladu s Odlukom
Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zlatna dob
Općine Končanica“, KLASA: 910-04/19-09/43, URBROJ: 524-06-03-03-02/1-20-35 od 28. rujna
2020. godine i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog
socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020. Kodni broj: UP.04.2.1.09.0086 od 19. listopada
2020. godine, predsjednik Matice umirovljenika Općine Končanica raspisuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Zlatna dob Općine
Končanica“ za radno mjesto Koordinator projekta „Zlatna dob Općine Končanica“,
Matica umirovljenika Općine Končanica, Končanica bb, 43 505 Končanica, raspisuje oglas za
zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Zlatna dob Općine Končanica“
za radno mjesto Koordinator projekta „Zlatna dob Općine Končanica“.
Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca uz probni rad od 2 mjeseca.
Broj radnika koji se traži: 1 radnik.
Mjesto rada: općina Končanica
Naziv radnog mjesta: Koordinator projekta „Zlatna dob Općine Končanica“
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz na radno mjesto – nema naknade
Opis poslova:
 Financijsko i računovodstveno upravljanje projektom
 Kontrola namjenskog korištenja EU sredstava
 Administrativni poslovi
 Arhivira dokumentaciju
 Vodi zapisnike
 Priprema izvještaje
 Obavlja druge poslove vezane uz provedbu projekta
 Obavlja druge poslove po nalogu nadređenih osoba a vezano uz djelokrug rada Matice
umirovljenika Općine Končanica
Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 23. studenoga 2020. godine do 18. listopada
2022.godine.
Na oglas se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji
imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez
obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Matice umirovljenika Općine Končanica

Uvjeti za prijavu su:
- gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko
obrazovanje (upravne, ekonomske ili druge struke), sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik struke, magistar struke ili stručni specijalist
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit „B“ kategorije
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis,
- preslika osobne iskaznice,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome),
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave
podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije (preslika vozačke dozvole,
potvrda),
- uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik,
ne stariji od tri mjeseca od objave natječaja),
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 043/325-021
Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte zaključno s danom 17.11.2020. godine,
na adresu MATICA UMIROVLJENIKA OPĆINE KONČANICA, KONČANICA 260, 43
505 KONČANICA s naznakom „Prijava na oglas za radno mjesto Koordinator projekta
„Zlatna dob Općine Končanica“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o
poništenju oglasa.

PREDSJEDNIK:
Matija Ferić
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