
               

           REPUBLIKA HRVATSKA
   OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA M ARIJANCI  
      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Temeljem  članka  19.  stavak  6.  Zakona  o  službenicima  i  namještenicima  u  lokalnoj  i
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  novine"  broj  86/08.,  61/11.  i  4/18.),  Općina
Marijanci  objavljuje

PODATKE O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU 
za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni

upravni odjel Općine Marijanci

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravi odjel Općine Marijanci na
određeno vrijeme objavljen je u "Narodnim novinama" broj 05/2019 od 16. siječnja 2019. godine.

Prijave se podnose u zatvorenim kuvertama s naznakom za natječaj i nazivom radnog
mjesta na koje se podnositelj prijave prijavljuje na adresu: Općina Marijanci, Jedinstveni upravni
odjel, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja u
"Narodnim novinama".

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – VJEŽBENIK – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA
UPRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja stručne poslove iz područja uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog 

planiranja, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša. Prati i 
analizira stanje u djelatnostima iz područja svoga rada, vodi poslove upravnih postupaka iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela, vodi i organizira poslovne iz nadležnosti društvenih djelatnosti, vodi i 
organizira poslove oko upravljanja novoizgrađenim objektima i infrastrukturom te ostalim objektima i 
infrastrukturom u vlasništvu Općine Marijanci, vodi i organizira poslove savjetovanja i informiranja 
javnosti, te promidžbene aktivnosti, surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Podaci o plaći:
Plaća  je  određena  Odlukom  o  plaćama  i  drugim  primanjima  dužnosnika,  službenika  i

namještenika općinske uprave Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci broj 1/04) i
Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i  namještenika u JUO Općine Marijanci
("Službeni  glasnik"  Općine  Marijanci  broj  13/2018),  a  čini  je  umnožak  koeficijenta  složenosti
poslova radnog mjesta na koje je vježbenik raspoređen, koji za višeg stručnog suradnika za upravne
poslove i društvene djelatnosti iznosi 2,6 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaće utvrđena je Izmjenom o dopunom Odluke
o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Marijanci (KLASA: 120-01/17-
01/01, URBROJ: 2115/02-01-17-08 od 27. prosinca 2017. godine i iznosi 2.954,70 kn. Sukladno
članku 12. Zakona o plaćama u lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10) plaća
za vrijeme trajanja vježbeničkog staža iznosi 85% plaće poslova radnog mjesta na koje je vježbenik
raspoređen.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodna provjera  znanja i  sposobnosti  kandidata  obavit  će  se putem pisanog testiranja  i
intervjua. Kandidati koji ostvare pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem



pisanog  testiranja  i  intervjua  o  tome  će  biti  obaviješteni  pisanim  putem  najmanje  5  dana  prije
održavanja  prethodne  provjere  znanja.  Ako  kandidat  ne  pristupi  prethodnoj  provjeri  znanja  i
sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu.

Pravila za pisano testiranje:
Prije pisanog testiranja kandidati su obvezni predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu

radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti pisanom
testiranju. 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje.  Pisano
testiranje traje 45 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se obavlja pisano testiranje
- razgovarati s ostalim kandidatima
- ometati ostale kandidate.

Test sadrži 20 pitanja. Za svaki točan odgovor kandidatu se dodjeljuje 0,5 boda. 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na
pisanom testiranju (5 i više bodova). 

Kroz intervju s kandidatima ocjenjuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata
za rad u jedinici lokalne samouprave.

Za svaki  dio provjere  znanja i  sposobnosti   (pisano testiranje i  intervju)  kandidatima se
dodjeljuje broj bodova od 0,5 do 10. 

Nakon provedene prethodne  provjere  znanja  i  sposobnosti  utvrđuje se rang lista
kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na
internetskim stranicama Općine Marijanci www.marijanci.hr te na oglasnoj ploči Općine Marijanci,
K. Zvonimira 2, Marijanci,  najkasnije pet dana prije održavanja provjere. Kandidati  koji  ostvare
pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua o
tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 i 123/17)

• Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
br. 86/08, 61/11 i 04/18)

• Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18)
• Statut Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018)
• Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br.

02/15)

WEB STRANICA NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8266084.html

PROČELNIK JUO      
IVAN PANDURIĆ, mag.oec.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8266084.html


OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU ZAPREKA ZA PRIJAM U SLUŽBU

I Z J A V A

___________________________________________________________________________
(Ime i prezime, datum i mjesto rođenje te adresa stanovanja davatelja izjave)

U  vezi  s  mojom  prijavom  za  prijam  u  službu  u  Općinu  Marijanci  pod  materijalnom  i
kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.).

U _________________, _________________ god.
             (mjesto i datum davanja izjave)   

___________________________
(potpis davatelja izjave)


