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Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za 
provedbu natječaja objavljuje  
 

OBAVIJEST 
u vezi provedbe natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Marina 
 

U „Narodnim novinama“ broj 74 od 02. 08. 2019. godine objavljen je Natječaj za prijam u 
službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za radno mjesto stručni suradnik 
za poslove lokalne samouprave (1 izvršitelj/izvršiteljica) za obavljanje vježbeničkog staža na 
određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. 

 
 Prijave na Natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u 

„Narodnim novinama“. 
 
I. OPIS POSLOVA 

 
Poslovi koje vježbenik – stručni suradnik za poslove lokalne samouprave obavlja su  
sljedeći: 
 
- koordinira rad mjesnih odbora, sudjeluje u koordinaciji između načelnika i mjesnih 

odbora, 
- obavlja radnje u upravnom postupku  do donošenja rješenja, 
- donosi rješenja u jednostavnijim stvarima u granicama dobivene ovlasti, 
- izrada nacrta ugovora, natječaja i drugih pravnik akata iz samoupravnog djelokruga 

upravnog odjela, 
- pripremanje Službenog glasnika Općine Marina, 
- sudjeluje u obavljanju drugih poslova koji po naravi stvari pripadaju ovom radnom 

mjestu temeljem zakona i drugih propisa, po nalogu i pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Marina 

 
I. PODACI O PLAĆI 

 
Osnovnu bruto plaću čini umnožak koeficijenta radnog mjesta (2,23) i osnovice koja iznosi 

3.596,11 kune, a vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti 
njegove stručne spreme sukladno odredbi članka 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10). 

 
 
 



II. PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od: 
1. pisanog testiranja, 
1. intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na 

pisanom testiranju. 
 
Pisana provjera znanja sastoji se od dva dijela (općeg i posebnog) i za svaki dio provjere  

kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi s kandidatima koji su 
ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere. 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog 
testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na 
Natječaj. 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno 
na web stranici Općine Marina www.marina.hr, i na oglasnoj ploči Općine Marina,  najkasnije 5 
(pet) dana prije održavanja provjere. 
 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 
 
OPĆI DIO 

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17); 

2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) 
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) 
 

POSEBNI DIO 
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) 
2. Statut Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 05/18) 
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