
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA VIR 
Klasa: 112-02/17-01/08 
Ur. broj: 2198/12-17-3 
Vir, 06. lipnja 2017. godine 
 
Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu 
oglasa ovim putem daje slijedeću   
 

OBAVIJEST I UPUTU KANDIDATIMA 
u postupku popune radnog mjesta na određeno vrijeme u Upravnom odjelu ureda Načelnika 

 
 
U “Narodnim novinama“ , dana 12. svibnja 2017. godine objavljen je natječaj za prijem 
službenika u Upravni odjel ureda Načelnika Općine Vir 
 
 
- Administrativni tajnik  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca  
 
Poslovi i zadaci:  
 
- obavlja uredske i daktilografske poslove za potrebe Načelnika zamjenika Načelnika te  
pročelnika Upravnog odjela,  
- brine za dnevne obveze Načelnika, zamjenika Načelnika i pročelnika ureda Načelnika,  
- prima, otvara i distribuira poštu,  
- piše po diktatu, vrši prijepis rukopisa i drugih tekstova i vodi bilješke,  
- radi na provođenju projekata,  
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.  
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti  
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/tkinje obuhvaća pisano testiranje  i 
intervju.  
 

A) Pisano testiranje sastoji se od: 
-  provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, 

djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
samoupravnog djelokruga Općine Vir - pismeni test, 

- provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog 
mjesta - pismeni test, 

B) Intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa 

Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. 



PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE  

Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, djelokruga jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Općine Vir 

Pitanja kojima se testira poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, 
djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga 
Općine Vir temelje se na izvoru: 

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

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12) 

3. Statut Općine Vir (Službeni glasnik Općine Vir“ br. 11/09, 12/09, 02/11) 
 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta 

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova 
radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima 

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), 
2. Zakon o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ br. 25/13, 85/15)  
3. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava 

na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 137/04) 
4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) 

 
Podaci o plaći radnog mjesta 
 
Osnovnu plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 
koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža. 
Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto referenta od 2,25 utvrđen je Odlukom o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Vir“ br. 
01/13). 
Osnovica je utvrđena Odlukom o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vir u visini od 3.884,93 kuna bruto (Klasa: 023-
05/10-01/01, Ur. broj: 2198/12-10-1) od 01. srpnja 2010. godine.  
 

 
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA BIT ĆE OBJAVLJENO NAJMANJE 
5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI OPĆINE VIR WWW.VIR.HR. I NA 
OGLASNOJ PLOČI OPĆINE VIR. 
  
 

 Povjerenstvo za provedbu oglasa 
          
 


