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Povjerenstvo za provedbu natječaja
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URBROJ: 2181/01-09-02/28-19-22
Split, 3. rujna 2019. godine
PODACI O RADNOM MJESTU „VIŠI STRUČNI SURADNIK“ U SLUŽBI ZA
MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE, ODSJEKU ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE
GRADA SPLITA
(1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme)
STRUČNI UVJETI radnog mjesta; magistar interdisciplinarnih područja znanosti
humanističke/ društvene/ tehničke/ prirodne struke ili stručni specijalist interdisciplinarnih
područja znanosti humanističke/ društvene/ tehničke/ prirodne struke, 1 godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 78/19 od 21. kolovoza 2019. godine, na web
stranici Grada (www.split.hr) i oglasnoj ploči Grada Splita (Obala kneza Branimira 17, Split).
Rok za podnošenje prijava istječe zaključno sa danom 29. kolovoza 2019. godine.
OPIS POSLOVA radnog mjesta;
Obavlja poslove praćenja stanja i propisa iz područja europskih integracija i fondova
Europske unije, poslove u vezi s aktivnostima za sudjelovanje Grada u projektima Europske
unije, poslove praćenja i stručne obrade natječaja Europske unije. Sudjeluje u poslovima
pripreme projektnih prijedloga za projekte Europske unije i međunarodne projekte u kojima
sudjeluje Grad, sudjeluje u poslovima u vezi s prijavom i vođenjem projekata koji se apliciraju
na natječaje u cilju povlačenja sredstava iz fondova Europske unije i drugih inozemnih izvora
financiranja. Priprema nacrte i prijedloge općih akata, podnosi izvješća o radu i pruža stručnu
pomoć. Obavlja aktivnosti sukladno propisanim poslovnim procesima u kojima sudjeluje.
Sudjeluje u pripremi i provedbi akata upravnog tijela u dijelu nadležnosti odsjeka. Provodi
samokontrole i druge kontrolne aktivnosti. Obavlja poslove praćenja stanja, strukovnih normi
i propisa iz područja nadležnosti Odsjeka, po potrebi sudjeluje u radu stručnih radnih grupa,
sudjeluje u pripremi financijskih i drugih propisanih izvještaja te obavlja i druge aktivnosti i
poslove po nalogu voditelja Odsjeka.
PODACI O PLAĆI: Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,80 uz
osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.050,00 kuna. Plaću službenika čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA:
•
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)
•
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i
investicijskih fondova u republici hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 (NN 92/14)
•
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskog socijalnog
fonda, europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "ulaganje za
rast i radna mjesta" (NN 107/14, 23/15, 129/15,15/17 i ispravak 18/17)

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja.
Vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici
Grada Splita www.split.hr, oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Splita (Obala kneza
Branimira 17, 21 000 Split), te putem mail adrese, kandidatima koji ispunjavaju uvjete, a
najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.
Povjerenstvo za provedbu natječaja

