
 

                            
     R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              O P Ć I N A   K A P E L A 
                OPĆINSKI  NAČELNIK  
 

KLASA:     112-01/23-01/1 
URBROJ:  2103-11-01-23-2 
Kapela, 02. siječnja 2023.  
  

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: 
UP.02.1.1.16.0094, projekt "Žene Bilogorke", te članka 49. Statuta Općine Kapela ("Službeni 
glasnik Općine Kapela", broj 1/21, 5/22), Općinski načelnik Općine Kapela objavljuje:  
  

O  G  L  A  S 
za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Kapela na radno mjesto Voditelj/ica projekta „Žene Bilogorke“ - Zaželi 
 
 

 
1. Predmet oglasa: 
Prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Kapela na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: 
„Žene Bilogorke“, Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III, kodni broj:  
UP.02.1.1.016.0094,  za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:  
 
VODITELJ/ICA PROJEKTA „ŽENE BILOGORKE“  – 1  izvršitelj  (m/ž)  
 
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te 
posebne uvjete:       
– viša ili visoka stručna sprema društvenog usmjerenja 
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci 
– poznavanje rada na računalu 
– poznavanje engleskog jezika  
– vozačka dozvola B kategorije 

 
2. Opis poslova:  
Cjelokupno upravljanje projektnim aktivnostima, praćenje napretka projekta, kontrola 
krajnjih korisnika, izvještavanje prema posredničkom tijelu i partnerima, ostali poslovi 
potrebni za uspješnu provedbu projekta kao što su koordinacijski sastanci s partnerima na 
projektu, provjera svih podataka nužnih za provedbu projektu, osiguranje promidžbe i 
vidljivosti projekta izrada izvješća, vremensko i financijsko praćenje projekta kao i upravljanje 
rizicima za cijelo vrijeme trajanja projekta. 
 



 

 
3. Uz prijavu potrebo je priložiti: 

1. životopis, 
2. preslika osobne iskaznice, 
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),  
4. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos ne postoje zapreke 

iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, 

5. preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,  
6. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjesec)  da se protiv podnositelja prijave ne 

vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća 
presuda.   

 
Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se 
može preuzeti na mrežnim stranicama Općine Kapela (www.opcina-kapela.hr).   
 
Trajanje radnog odnosa na projektu je sedam (7) mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od 
jednog (1) mjeseca.  
 
Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.  

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan 
je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo 
pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu 
potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom 
statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz 
da je nezaposlen. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u 
oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne 
uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i 
sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj 
provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.  

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova. 

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na 
pismenom testiranju. 
 
 



 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Kapela 
www.opcina-kapela.hr.  
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto 
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni 
i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web stranici www. 
opcina-kapela.hr i na oglasnoj ploči Općine Kapela najkasnije 5 dana prije održavanja 
prethodne provjere.  
 
4. Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od 
dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranicama Općine Kapela i Općine Velika 
Pisanica, a najkasnije do 10. siječnja 2023. godine do 15:00 sati na adresu:    
Općina Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela, s naznakom: „Za oglas – Voditelj/ica projekta 
„Žene Bilogorke“ – NE OTVARAJ“ 
 
5. Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.   
 
6. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.  
 
7. Općina Kapela zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja. 
 
               OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA                                                                                      

                     Danijel Kovačec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt „Žene Bilogorke“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na 
tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na 
promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih 
aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i 
osobama u nepovoljnom položaju. 
Projekt „Žene Bilogorke“ - Financira se iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014. 2020.   


