
REPUBLIKA HRVATSKA 

RAZVOJNA AGENCIJA Općine 

Lećevica -LASTA   

Upravno 

vijeće 

 

KLASA: 112-03 /21-01/01 

URBROJ: 2134/03-01/01-3 

Lećevica , 19.veljače 2021. 

 

 

Objava podataka na web stranici 

 

U „Narodnim novinama“ broj 16/2021 od 17. veljače 2021. godine objavljen je natječaj za 

imenovanje  ravnatelja /ice Razvojne agencije Općine Lećevica -LASTA , na nepuno radno 

vrijeme -15  sati mjesečno (1 izvršitelj, m/ž). 

 

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje rok od 8 dana za podnošenje prijava na 

natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili 

neposredno na protokol Razvojne Agencije Općine Lećevica -Lasta do  25.veljače 2021. 

godine u zatvorenoj omotnici; Razvojna agencija Općine Lećevica – LASTA, Trg A. 

Bužančića Tice 1 , 21 202 Lećevica,  Upravno vijeće, s naznakom „ NATJEČAJ ZA 

RAVNATELJA – NE OTVARAJ“. 

 

Opis poslova radnog mjesta  ravnatelja Razvojne agencije Općine Lećevica. 

 

Ravnatelj u svom radu: upravlja radom Agencije u okviru djelatnosti Agencije, a sukladno 

Odluci o osnivanju Agencije i Statutu Agencije. Vodi i nadzire obavljanje poslova strateškog 

planiranja u Agenciji koji uključuju izradu višegodišnjih planskih dokumenata važnih za 

razvoj Općine Lećevica  i koordinaciju interesnih skupina kao što su regionalna i lokalna 

samouprava, predstavnici privatnog sektora, organizacije civilnog društva te ostale 

organizacije i institucije koje sudjeluju u razvoju Općine. Predlaže razvojne projekte koji su u 

skladu s prioritetima i mjerama definiranim u strateškim dokumentima općine, promovira 

razvojne projekte i pronalazi moguće izvore financiranja razvojnih projekata Općine 

Lećevica. Nadzire i vodi promociju općine kao investicijske destinacije, privlačenje svih 

oblika investicija u općinu pružanjem tehničke pomoći investitorima i suradnju s drugim 

tijelima na unapređenju investicijske klime u Općini. Obavlja poslove pripreme projektne 

dokumentacije, prilagođava projektne prijedloge natječajima i programima, kompletira 

pripadajuću projektnu dokumentaciju sukladno natječaju i programu na koji se projekt 

kandidira. Obavlja i druge poslove u skladu s Odlukom o osnivanju Agencije i Statutom 

Agencije. 

 

Napomena; dokazi koje treba dostaviti prema traženim  posebnim uvjetima , nije precizirani u 

natječaju; 

• Za uvjet jedna godina rada na  EU projektima :  

Treba dostaviti;  
- potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU i drugih 

izvora sredstava i o najmanje jednoj godini radnog iskustva rada na projektima  



- uvjerenje o pohađanju edukacije na temu pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU 

sredstava 

• dokaz o poznavanju  engleskog jezika – potvrda/svjedodžba ovlaštene pravne osobe ili preslik 

indexa iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik, 

• dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu 

izjavu, koju ne treba ovjeravati, o poznavanju rada na računalu 

• važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije  

 

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći: 

 

• https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama, 

• https://razvoj.gov.hr/istaknute-teme/publikacije/smjernice-za-upravljanje-

projektnim-ciklusom/1258, 

• Statut Razvojne Agencije Lećevica-LASTA  
 

 

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će 

objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Razvojne agencije Općine 

Lećevica -LASTA  najkasnije pet dana prije održavanja provjere. 
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