
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 
 

Načelnica Općine Marija Gorica raspisala je natječaj za  prijam u službu službenika na radno 
mjesto REFERENT/ICA u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica, 1 izvršitelj/ica, na 
neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme. 

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 27/2020 od 11.03.2020. godine, a prijave 
na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave 
natječaja u „Narodnim novinama“. 

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i raspisanog natječaja 
u Narodnim novinama od 11.03.2020. godine, Općina Marija Gorica obavještava kandidate:  

I. OPIS POSLOVA 
 

- obavljanje stručnih poslova iz upravnih područja koji su u nadležnosti Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Marija Gorica (prijem akata, upisivanje akata u propisane 
očevidnike i vođenje propisanih očevidnika o aktima i o uredskom poslovanju, rad sa 
bazom podatka komunalno informacijski sustav - KOMIS, salda-conti, otprema akata, 
sastavljanje izvješća) 

- provođenje odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva i komunalnog 
redarstva 

- praćenje propisa od značaja za poslove radnog mjesta 

- obavljanje dužnosti propisanih člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka 

- provođenje postupka o ostvarivanju prava na pristup informacijama, vođenje 
službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama, provođenje 
postupaka savjetovanja s javnosti i drugi poslovi vezani uz provedbu Zakona o pravu 
na pristup informacijama  

- sudjelovanje u poslovima pripreme i prijava na javne natječaje i javne pozive 

- praćenje izvršenja ugovora 

- sudjelovanje u poslovima organizacije općinskih manifestacija, obilježavanja 
blagdana 

- obavljanje drugih poslova prema nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i 
općinske načelnice 

 
II. PODACI O PLAĆI 

 
Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža.  

Odlukom o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, koju je Općinsko vijeće donijelo na 
svojoj 21. sjednici održanoj dana 27. studenog 2019. godine, propisan je koeficijent 1,95 za 
obračun plaće radnog mjesta REFERENT/ICA Jedinstvenog upravnog odjela dok je 
osnovica u iznosu od 3.320,75 kuna bruto utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica (KLASA: 022-05/19-02/02, URBROJ: 
238/19-02-19-1 od 02. rujna 2019. godine). 

III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 

Opći dio: 



• Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni  
tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 
85/10 i 05/14) 

• 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 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 
98/19) 

• Statut Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 194) 
 
Posebni dio: 

• Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) 

• Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 07/09) 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18) 

• Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) 

• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) 
 

IV. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi 
prethodne provjere znanja i sposobnosti, koje se sastoji od pismene provjere znanja i intervjua. 
 

Prije početka provjere znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće 
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće 
moći pristupiti testiranju.  

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na 
natječaj.  

Po utvrđivanju identiteta, kandidati će pristupiti pisanoj provjeri znanja, koja traje 45 
minuta. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:  

• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;  

• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva  

• napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija  

• razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju 
kandidata. 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere 
znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.  
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog 

dijela pismene provjere znanja.  
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, 

profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u jedinici lokalne samouprave. 
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje. 
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang 

listu prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, te podnosi Izvješće o 
provedenom postupku. 

 
MJESTO I VRIJEME TESTIRANJA 
 

Testiranje će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija 
Gorica, a poziv za testiranje i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici 
Općine Marija Gorica www.marija-gorica.hr i na oglasnoj ploči Općine Marija Gorica, Marija 
Gorica, Gorička 18/a, najmanje 5 dana prije testiranja.  

 
 

       Povjerenstvo za provedbu natječaja 

http://www.marija-gorica.hr/

