
Razvojna agencija Općine Lećevica „ LASTA “ 

 
 

Natječaj za zapošljavanje  

Dana 15.ožujka 2021. godine, Ravnateljica Razvojne agencija općine Lećevica„ LASTA“ 

raspisuje natječaj za prijem radnika u radni odnos na mjesto: 

I.SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I RURALNI RAZVOJ -1 izvršitelj na određeno 

vrijeme za vrijeme trajanje Eu projekta „ Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije općine 

Lećevica -Lasta, a ne kraće od 31.12.2023.g.  Probni rad traje 3 mjeseca. 

Uvjeti: 

• školska sprema – visoka stručna sprema ekonomskog ili drugog odgovarajućeg  smjera, 

• najmanje 2 godine radnog iskustva 

• znanje engleskog jezika, 

• poznavanje rada na računalu, 

• vozačka dozvola B kategorija 

• hrvatsko državljanstvo 

 

II. SAVJETNIK ZA  PODUZETNIŠTVO -1 izvršitelj na određeno vrijeme za 

vrijeme trajanje Eu projekta „ Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije općine 

Lećevica -Lasta, a ne kraće od 31.12.2023.g. Probni rad traje 3 mjeseca. 

 

- školska sprema – viša stručna sprema ekonomskog, pravnog, općeg ili drugog 

odgovarajućeg smjera;  

- najmanje 2 godine radnog iskustva: 

- znanje engleskog jezika, 

- poznavanje rada na računalu, 

- vozačka dozvola B kategorije 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 

• životopis  

• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) 

• potvrda o radnom iskustvu na poslovima VSS (e-zapis) 

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, važeća osobna ili putovnica) 

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

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

indeksa iz kojeg je vidljivo da je položen engleski  jezik, 

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

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

• preslik vozačke dozvole 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati 

na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom 

zakonu. 
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Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 

98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 

(Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi 

na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo 

pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu 

na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane 

člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz

a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf . 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na 

natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom 

statusu osobe s invaliditetom. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ice nacionalne 

manjine. 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a 

u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na internetskim stranicama Općine  

odnosno  Narodnim novinama. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom 

natječaju. 

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se 

postupak provjere znanja i sposobnosti pisanim putem iz područja upravljanja projektnim 

ciklusom, a objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata 
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najmanje pet dana prije održavanja provjere na internetskoj stranici Općine Lećevica 

www.lecevica.hr  

S kandidatima koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja obavlja se usmeni razgovor (intervju) 

radi provjere organizacijsko-komunikacijskih vještina. 

Ako kandidat ne pristupi pisanoj provjeri znanja i intervjua, smatra se da je povukao prijavu 

na natječaj. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijava. 

Ravnateljica  može donijeti odluku o poništenju natječaja ukoliko se na natječaju nitko ne 

podnese prijavu ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran (članak 12. Statuta). 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Razvojna agencija Općine 

Lećevica – LASTA, Trg A. Bužančića Tice 1 , 21 202 Lećevica, Povjerenstvo za provedbu 

javnog natječaja , s naznakom radnog mjesta pod; 

 I: „SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I RURALNI RAZVOJ – NE OTVARAJ“         

ili  s naznakom radnog mjesta pod  

  II. SAVJETNIK ZA  PODUZETNIŠTVO-NE OTVARAJ“  

 

U obzir će se uzimati samo one prijave koje su pristigle u zadanom roku. Povjerenstvo će 

utvrditi  će listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja. O vremenu održavanja i načinu 

provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i to najmanje 5 dana prije 

održavanja provjere, povjerenstvo  će objaviti telefonski svakom kandidatu ponaosob.  

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

          Ravnateljica 

 

http://www.lecevica.hr/

