
 

 

 

 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA 
 

KLASA: 112-02/22-01/2 

URBROJ: 2182-10-02/1-22-3 

Knin, 25. siječnja 2022.  

 

 

OBAVIJEST  I  UPUTE KANDIDATIMA 

uz oglas za prijam u radni odnos u Grad Knin 

 

 

koordinatora/ice na projektu „Uređenje interpretacijskog centra i vinoteke na 

tvrđavi”,   1 izvršitelj/ica,  na određeno vrijeme, do završetka projekta - 31. prosinca 2023. 

godine, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva mjeseca. 

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/Ispostava Knin te na 

službenoj internetskoj stranici Grada Knina i oglasnoj ploči Grada Knina.   

 

 

Opis poslova radnog mjesta: 
 

- koordinacija i kontrola izvođenja građevinskih radova i svakodnevni kontakt s 

izvođačima, stručnim nadzorom, konzervatorom i projektantima;  

- sudjelovanje na koordinacijskim sastancima s izvođačima i nadzorom; 

- izvještavanje voditelja projekta o dinamici izvođenja radova i eventualnim problemima;  

- sudjelovanje na koordinacijskim sastancima članova projektnih timova za provedbu 

projekata iz Intervencijskog plana Grada Knina; 

- osiguravanje pravovremene dostave privremenih situacija od strane izvođača i 

kontroliranje iste; 

- osiguravanje pravovremenog izvještavanja od strane stručnog nadzora; 

- pripremanje potrebne dokumentacije i sudjelovanje u terenskim provjerama PT2 

(SAFU); 

- pomaganje voditelju projekta u pripremi akcijskog plana, plana nabave, zapisnika, 

zahtjeva za nadoknadom sredstava, izvješća i slično.  

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća obveznu provjeru 

znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.  

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.       

      Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na 

provedenom pisanom testiranju.  

      Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji 

ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. 
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Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru: 
 

- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 115/2018, 6/2020, 20/2020-ispravak, 70/2020 i 

54/2020) 

- Pravila o financijskim korekcijama  (verzija 5.1.) 

- Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. 

 
 

Svi navedeni propisi mogu se pronaći na internetskim stranicama: 

https://strukturnifondovi.hr, http://www.safu.hr, https://www.nn.hr/. 
  
 

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni 

na internetskoj stranici Grada Knina i na oglasnoj ploči Grada Knina, najkasnije 5 dana prije 

održavanja provjere. 

 

Ako kandidat  ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je 

povukao prijavu na oglas. 

 

                                    

 

 

           PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

 

                                                                                          Kristina Perić, struč.spec.oec. 
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