
 
 
 

 
 
 
 

 

                                
 

 

 

 

 

                                                                                                   

               REPUBLIKA HRVATSKA                                                     

       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA VLADISLAVCI 

                  OPĆINSKI NAČELNIK            

 

KLASA: 112-06/20-07/07 

URBROJ: 2158/07-02-20-3 

Vladislavci, 22. listopada 2020. godine  

 

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zajedno u zajednici u Općini Vladislavci, Klasa: 910-

01/20-06/21, Ur.broj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti 

ljudski potencijali 2014-2020 "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ za provedbu projekta 

„Zajedno u zajednici u Općini Vladislavci“  Kodni broj: UP.02.2.2.06.005 , od 5. listopada  2020. godine, te 

članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci br. 3/13, 3/17, 2/18, 4/20, 5/20 – 

pročišćeni tekst i 8/20) Općinski načelnik Općine Vladislavci,  objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu  „Širenje mreže socijalnih 

usluga u zajednici-Faza I – Zajedno u zajednici u Općini Vladislavci" 

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Vladislavci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu 

projekta "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, Zajedno u zajednici u Općini Vladislavci, kako 

slijedi:  

 

1. Voditelj sportskih aktivnosti  - 1 osoba -rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 

mjeseca 

1.1.Broj traženih osoba : 1 

1.2.Vrsta zaposlenja:  rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca 

1.3.Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

1.4.Mjesto rada: područje Općine Vladislavci  

1.5. Opis poslova:  

- Organizacija plana i programa aktivnosti, 

- Vođenje tjelovježbe u obliku prilagođenih programa za stariju skupinu,  

- Pomoć oko savjeta za zdravu prehranu pripadnika ciljane skupine,  

- Organizacija i priprema prilagođenih programa za pripadnike ciljane skupine u otvorenim i 

zatvorenim prostorima  

- Asistiranje i pomaganje pripadnicima ciljane skupine  

1.6..    Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: 

▪ punoljetnost, 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

▪ hrvatsko državljanstvo, 

▪ četverogodišnje gimnazijsko ili strukovno srednjoškolsko obrazovanje, ekonomskog ili 

upravnog smjera 

▪ poznavanje rada na računalu  

 

 

2. Voditelj dnevnih aktivnosti i kulturnih radionica – 1 osoba – rad na određeno vrijeme sa 

predviđenim trajanjem 23 mjeseca  

 

2.1.Broj traženih osoba : 1 

2.2.Vrsta zaposlenja:  rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca 

2.3.Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

2.4.Mjesto rada: područje Općine Vladislavci  

2.5. Opis poslova:  

- Organizacija plana i programa aktivnosti 

- Organizacija kulturno-kreativnih radionica u sklopu dnevnog boravka za pripadnike ciljane 

skupine,  

- Organizacija druženja kroz društvene igre za pripadnike ciljane skupine 

- Organizacija aktivnosti vezanih uz folklor, ples, tkanje, organizaciju smotri i izložbi pripadnika 

ciljane skupine  

- Asistiranje i pomaganje pripadnicima ciljane skupine i u svim drugim aktivnostima tijekom 

provedbe projekta 

 

2.6.  Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: 

▪ punoljetnost, 

▪ hrvatsko državljanstvo, 

▪ četverogodišnje gimnazijsko ili strukovno srednjoškolsko obrazovanje, ekonomskog, upravnog,  

ili umjetničkog smjera 

▪ poznavanje rada na računalu  

 

3. Asistent u provedbi radionica – 1 osoba – rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 

mjeseca 

3.1.Broj traženih osoba : 1 

3.2.Vrsta zaposlenja:  rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca 

3.3.Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

3.4.Mjesto rada: područje Općine Vladislavci  

3.5. Opis poslova:  

- Asistiranje u organizaciji i provođenju svih  kulturno-kreativnih radionica u sklopu dnevnog 

boravka za pripadnike ciljane skupine,  

- Asistiranje u provođenju druženja kroz društvene igre za pripadnike ciljane skupine 

- Asistiranje u provođenju aktivnosti vezanih uz folklor, ples, tkanje, organizaciju smotri i izložbi 

pripadnika ciljane skupine  

- Asistiranje i pomaganje pripadnicima ciljane skupine i u svim drugim aktivnostima tijekom 

provedbe projekta 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

3.6.  Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: 

▪ punoljetnost, 

▪ hrvatsko državljanstvo, 

▪ trogodišne strukovno srednjoškolsko obrazovanje  

▪ poznavanje rada na računalu  

 

 

4. Asistent u provedbi projektnih aktivnosti i radu s ciljanom skupinom – 1 osoba – rad na određeno 

vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca 

 

4.1.Broj traženih osoba : 1 

4.2.Vrsta zaposlenja:  rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca 

4.3.Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

4.4.Mjesto rada: područje Općine Vladislavci  

4.5. Opis poslova:  

- Prijevoz pripadnika ciljane skupine na radionice, te u ustanove na području i izvan područja 

Općine Vladislavci 

- Asistiranje u provođenju svih  sportskih aktivnosti i  kulturno-kreativnih radionica u sklopu 

dnevnog boravka za pripadnike ciljane skupine,  

- Asistiranje i pomaganje pripadnicima ciljane skupine i u svim drugim aktivnostima tijekom 

provedbe projekta 

 

4.6.  Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: 

▪ punoljetnost, 

▪ hrvatsko državljanstvo, 

▪ trogodišne strukovno srednjoškolsko obrazovanje  

▪ poznavanje rada na računalu  

▪ položen vozački ispit B kategorije 

 

 

5. Prijavi na Javni natječaj kandidati za radna mjesta pod točkama 1.- 4. su dužni priložiti: 

 

5.1.  životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja), 

5.2. presliku osobne iskaznice, 

5.3. presliku dokaza o završenom srednjoškolskom obrazovanu  (Svjedodžba) 

5.4. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima natječaja  

te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog 

natječaja (izjava se nalazi na Internet stranici Općine Vladislavci - www.opcina-vladislavci.hr  ) 

5.5.odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat (preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o  

poznavanju rada na računalu  

5.6.za radno mjesto pod rednim brojem 4. – preslika važeće  vozačke dozvole 

5.7. vlastoručno potpisana izjava o iskazu interesa za edukaciju  

 

Napomena: izabrani kandidati u obvezi su pohađati i završiti edukaciju bez obzira na stupanj i smjer 

stručne spreme. 

 

http://www.opcina-vladislavci.hr/


 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Osobe koje se prijavljuju na javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: 

 

 Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od 

dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s 

naznakom: " Za natječaj – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, Zajedno u zajednici u 

Općini Vladislavci " – (navesti radno mjesto od 1. do 4. za koje se prijava podnosi, npr. 1. voditelj 

sportskih aktivnosti). 

 

Javni natječaj biti će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj 

stranici Općine Vladislavci – www.opcina-vladislavci.hr.     

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja  ne smatra 

se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge 

navedene u javnom natječaju. 

Kandidati koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na intervju koji će se održati u 

prostorijama Općine Vladislavci kako bi se utvrdila njihova motivacija za rad na predmetnom projektu, a o 

terminu će biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koje ne pristupe intervjuu smatrati će se da su 

povukli prijavu. 

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.                 

 

                       

 

 

Općinski načelnik 

Marjan Tomas, v.r. 

 

http://www.opcina-vladislavci.hr/

