
Temeljem članka 28., 32., 33. i 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu 

LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 07. ožujka 2016. predsjednik LAG-a raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU  
SJEVERNA ISTRA 

 
Stručni suradnik/Stručna suradnica za pripremu i provođenje projekata Lokalne akcijske grupe 
SJEVERNA ISTRA – 2 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s 

probnim rokom od 3 mjeseca. 

Mjesto rada: Novigrad 

Uvjeti: 

• završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema 

ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona 

o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;  

• aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu; 

• osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu; 

• poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail); 

• položen vozački ispit B kategorije. 

 

Poželjna dodatna znanja/osposobljenost/iskustvo (nije uvjet već prednost): 

• osposobljenost za pisanje EU projekata 

• iskustvo u pisanju i provođenju EU projekata 

• poznavanje računovodstva 

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem i koji budu izabrani od strane 

Povjerenstva za provedbu natječaja biti će pozvani na testiranje i intervju.  

O vremenu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte. 

Kod provedbe testiranja i intervjua posebni naglasak će biti na poznavanju Programa ruralnog razvoja 

RH za razdoblje 2014.-2020., načela LEADER pristupa, sustava funkcioniranja LAG-ova u Republici 

Hrvatskoj, znanju engleskog i talijanskog jezika, te motivaciji i proaktivnosti. 

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: 

• životopis; 

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice); 

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta); 

• elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje - dokaz o radnom stažu; 

• dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole); 

• ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja i/ili osposobljenosti i/ili iskustva. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama jedinica lokalnih samouprava na području kojih djeluje 

LAG „Sjeverna Istra“.  

Prijave na natječaj podnose se do 25. ožujka 2016. godine na adresu: 

 

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra, Istarska 2, 52460 Buje 
uz napomenu - Natječaj za prijam u radni odnos – NE OTVARAJ. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pravovremenim slanjem smatra se i datum 

zaprimanja na pošti 25.03.2016. LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata. 

 

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti gospođi Vanji Gorički na e-mail: 

vanja.goricki@novigrad.hr ili na mobitel 098/398-707. 



Opis poslova i zadataka Stručnog suradnika / Stručne suradnice za pripremu i 
provođenje projekata 
 

Stručni suradnik /suradnica za pripremu i provođenje projekata LAG-a izvršava poslove 

sukladno nalozima i pod kontrolom Tajnika-Voditelja / Tajnice-Voditeljice LAG-a i to:  

- administrativne poslove ureda LAG-a, 

- pomaže u pripremi sjednica tijela LAG-a,  

- pomaže u izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora,  

- pomaže u obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela LAG-a, 

- prati natječaje, priprema i provodi projekte, 

- priprema, provodi i sudjeluje na edukacijama, radionicama i dr., 

- pruža pomoć i savjetovanje dionicima sa područja LAG-a, 

- surađuje sa JLS članicama LAG-a, drugim udrugama, ustanovama i ostalim 

potencijalnim partnerima u provođenju aktivnosti LAG-a, 

- surađuje sa vanjskim knjigovodstvenim servisom, 

- obavlja i druge poslove prema nalogu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela 

LAG-a, te Tajnika-Voditelja / Tajnice-Voditeljice LAG-a. 

 

O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe LAG-a, Stručni suradnik 

/suradnica za pripremu i provođenje projekata izvještava Tajnika-Voditelja / Tajnicu – 

Voditeljicu, odnosno predsjednika LAG-a.   



LAG Sjeverna Istra – opće informacije 

 

 
 

Pravni oblik: UDRUGA 

 

LAG Sjeverna Istra obuhvaća područje slijedećih gradova i općina: 

Gradovi: Buje, Buzet, Novigrad, Umag 

Općine: Brtonigla, Grožnjan, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Oprtalj, Tar-Vabriga, Vižinada 

 

Ukupan broj stanovnika na području LAG-a: 37.279 (popis stanovništva 2011) 

Ukupna površina LAG-a: 775 km
2 

 

Predsjednik LAG-a: Anteo Milos 

 

 


