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Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) v.d. Pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana, objavljuje slijedeće 
 

UPUTE I PODATKE ZA NATJE ČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU 
VJEŽBENIKA/VJEŽBENICE U JUO OP ĆINE FUNTANA 

 
 
I. Opis poslova: 
 

• obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja,  
• predlaže rješenja u jednostavnijim stvarima u granicama dobivene ovlasti,  
• sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog vijeća,  
• vodi i izrađuje zapisnik te izrađuje pismene otpravke akata sa sjednica Općinskog 

vijeća,  
• vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vijećnika i brine za pravovremenu dostavu 

odgovora,  
• vodi evidenciju o nagrađenima Općine Funtana, 
• dostavlja akte na nadzor i objavu, 
• vodi i izrađuje zapisnike radnih tijela Općinskog vijeća,  
• vodi poslove arhive i skrbi o arhivskom materijalu,  
• vodi poslove pisarnice, 
• vrši protokolarne poslove za potrebe načelnika i pročelnika, 
• Prati problematiku i propise te priprema nacrte općih akata iz oblasti predškolskog i 

školskog obrazovanja, kulture, socijalne skrbi, sporta i drugih društvenih djelatnosti,  
• predlaže pročelniku i načelniku mjere, sredstva i akte za unapređenje poslova iz 

oblasti društvenih djelatnosti i informiranja, 
• obavlja ostale poslove po nalogu čelnika tijela lokalne samouprave i pročelnika. 
 

 
Podaci o plaći: 
 
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% od osnovne plaće koju 
čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen sukladno 



članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Funtana („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj, 6/11) i osnovice 
za obračun plaće u visini od 4.760,67  kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža. 
 
II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti: 
 
Datum prethodne provjere znanja bit će objavljen na web stranici (www.funtana.hr ) te na 
oglasnoj ploči Općine Funtana pet dana prije provjere znanja. Kandidati koji ispunjavaju 
formalne uvjete iz natječaja pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog 
testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na osobnom računalu. Na 
oglasnoj ploči biti će objavljena imena kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja s 
kojima će se provesti testiranje. Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od 
kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili 
vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne 
mogu pristupiti prethodnoj provjeri. 
 
Provjera znanja održat će se iz područja lokalne samouprave i prava, a pravni izvori za 
pripremu kandidata su: 
 

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13- 
pročišćen tekst), 

2. Statut Općine Funatna („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 2/13), 
3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), 
4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09), 
5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne 

novine“ broj 86/08 i 61/11) 
6. Zakon o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) 
7. Ustav RH („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 

55/01, 76/10, 85/10). 
 
 
Pravila testiranja  
 
Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova u 
rasponu od 1 do 10. 
Smatra se da su kandidati uspješno položili testiranje ako su iz svakog djela provjere znanja 
ostvarili najmanje 50 % + 1 pitanje, te će se s njima provesti intervju (razgovor). 
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom 
ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim 
kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata. 
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a 
njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 
 

 Povjerenstvo za provedbu natječaja 
 
 


