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 Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i najmeštenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) a na temelju Zapisnika 

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja od 17. prosinca 2019. godine., Povjerenstvo za 

provedbu javnog natječaja dana 10. Siječnja 2020. godine, objavljuje 

  

P O Z I V  

kandidatici na prethodnu provjeru znanja  

i sposobnosti za prijam u sluţbu 

 

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatu/ici MARIJA 

STRIGULJICA iz Vrane, Marina 28, koja se prijavila na Javni natječaj za prijam u službu 

na radon mjesto: VIŠI REFERENT ZA NAPLATU OPĆINSKIH PRIHODA U 

JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PAKOŠTANE  na neodređeno vrijeme 

s punim radnim vremenom, objavljenog u “Narodnim novinama” broj 125/2019 od 20. 

prosinca 2019. godine. 

 

 Prethodna provjera znanja i sposobnosti odrţat će se u Velikoj vijećnici Općine 

Pakoštane na adresi: Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane, dana 15. siječnja 2020. godine 

(SRIJEDA) s početkom u 13,00 sati. 

 

 *Ukupno je pristigla 1 (jedna) prijava  koja je pravodobna i potpuna . 

 

 U privitku ovog poziva nalaze se upute za testiranje. 

 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  

Predsjednica DORIS ŠTIMAC 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 



1) Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano 

testiranje i intervju. 

a. Pisano testiranje obuhvaća: 

1. Poznavanje osnova ustrojstva jedinice lokalne samouprave i statusa lokalnih 

službenika i namještenika 

2. Poznavanje osnova upravnog postupka  

3. poznavanje propisa posebnog dijela  

4. Provjera poznavanja osnova rada na računalu – Word i Excel- pisano testiranje 

(za kandidate koji ne dostave dokaz o poznavanju rada na računalu). 

 

Kandidatima koji dostave dokaz o poznavanju rada na računalu dodijelit će se 10 

bodova. 

 

b. Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja  

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

svakog dijela pisanog testiranja. 

 

2) Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

OPĆI DIO (za radno mjesto Viši referent za naplatu općinskih prihoda u  

         Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane): 

 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. i 19/13.- 

pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.),  

 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18 i 112/19.)  

 Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09.) 

 

POSEBNI DIO (za radno mjesto Viši referent za naplatu općinskih prihoda u  

      Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane): 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18. i 110/18) 

 Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine”115/16, 101/17)  

 Odluka o općinskim porezima (Službeni glasnik Općine Pakoštane broj 37/01, 

1/09 i 3/12) 

 Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Pakoštane broj 05/18.) 

 Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade koji su dostupni na 

web stranici Općine Pakoštane-opći akti  

 

3)  Pravila i postupak testiranja 

a. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje 

odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko 

kandidat ne može dokazati identitet, neće moći pristupiti testiranju, 

b. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na 

ovaj natječaj, 

c. Po utvrđivanju identiteta, kandidatu će biti podijeljena pitanja za provjeru 

znanja. Pismena provjera traje 60 minuta (pisani dio), 

Provjera poznavanja rada na osobnom računalu traje 30 minuta. 

d. Kandidat  je dužan pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja 


