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DOKUMENTACIJA  UZ NATJEČAJ  ZA PRIJAM U SLUŽBU 
NA RADNO MJESTO – REFERENT ZA DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 
 
 
 

OPIS POSLOVA - na radnom mjestu referenta za društvene djelatnosti u 
Općini Motovun : 

 

- Pravilnik o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Motovun ("Službene novine Grada Pazina" broj 30/02., 08/07., 10/07. i 12/08.) 

 

 

PODACI O PLAĆI- na radnom mjestu referenta za društvene djelatnosti u 
Općini Motovun: 

 
- Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim 

odjelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije“ broj 02/03.) 

- Pravilnik o plaćama djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun 

("Službene novine Grada Pazina" broj 03/03., 08/05., 10/07. i 13/08.) 

 

Napomena: 
- tekstovi gore navedenih akata nalaze se na web stranici Grada Pazina 
(www.pazin.hr), odnosno web stranici Istarske županije (www.istra-istria.hr).  
 
 
 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
 

Povjerenstvo za provedbu natječaja sastoji se od slijedećih članova: 

1. Karmen Grubor – predsjednik, 

2. Dragan Vivoda – član, 

3. Mikela Božić - član. 



PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA 
TESTIRANJE TE PRAVILA TESTIRANJA 

 

Upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto referenta za 

društvene djelatnosti u Općini Motovun, Jedinstvenom upravnom odjelu. 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA 
TESTIRANJE: 

I.  Osnove ustrojstva Republike Hrvatske i nadležnosti lokalne samouprave 
u Republici Hrvatskoj 

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 41/01.-pročišćeni tekst i 

55/01.-ispravak) 

2. Zakon o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

br. 33/01., 129/05., 109/07. i 125/08.) 

3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 

(„Narodne novine“ br. 86/06. i 16/07.-ispravak) 

4. Statut Općine Motovun („Službene novine grada Pazina“ br. 07/06.) 

II. Posebna znanja, sposobnosti i vještine 

1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 73/97., 27/01., 59/01., 

82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) 

2. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99.,   

151/03. i 157/03.-Ispravak) 

3. Zakon o osnovnom školstvu („Narodne novine“ br.69/03.-pročišćeni tekst i 

76/05.) 

4. Zakon o srednjem školstvu („Narodne novine“ br.69/03.-pročišćeni tekst i 

76/05.) 

5. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97. i 

107/07.) 

6. Zakon o športu („Narodne novine“ br.71/06. i 150/08.) 

7. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br.150/08.) 

8. Zakon o muzejima („Narodne novine“ br. 142/98.) 

9. Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98. i 104/00.) 

10. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Motovun („Službene novine 

grada Pazina“ br. 12/08.) 

III. Posebni dio testiranja odnosi se na praktičnu provjeru poznavanja rada 
na računalu 

1. www.ecdl.hr 

PRAVILA TESTIRANJA: 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja nakon obrade svih prijavljenih 

kandidata, na Oglasnoj ploči u Općini Motovun, Trg Andrea Antico 1 i na web-

stranici Općine Motovun (www.motovun.hr), objavit će datum i mjesto gdje će se 

izvršiti provjera znanja i sposobnosti, i to najmanje 5 dana prije testiranja. 

Testiranje kandidata koje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustrojstva 

Republike Hrvatske i nadležnosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, provjere 

znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se 



kandidat prima te poznavanje rada na računalu, izvršit će se u prostorijama Općine 

Motovun, Trg Andrea Antico 1, a datum održavanja testiranja objavit će se na web-

stranici Općine Motovun (www.motovun.hr) i  Oglasnoj ploči Općine Motovun, Trg 

Andrea Antico 1, najmanje 5 dana prije testiranja. 

Testiranje kandidata provodi se putem pisanog testiranja, provjere praktičnog 

rada na računalu i razgovora (intervjua).  

Po dolasku na testiranje, kandidat će predočiti identifikacijske isprave radi 

utvrñivanja identiteta. Testiranju ne mogu prisustvovati kandidati koji ne mogu 

dokazati identitet, osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Natječaj, te 

osobe koje nisu ispunile formalne uvijete natječaja. 

Kandidat koji nije pristupio testiranju, smatra se da je povukao prijavu na 
Natječaj. 

Po utvrñivanju identiteta kandidata, svima će biti podijeljena pitanja za provjeru 

znanja koja su jednaka za sve kandidate. Pisana provjera znanja traje 30 minuta. Za 

pisano testiranje moguće je ostvariti maksimalno 8 bodova.  

Za vrijeme pisane provjere znanja i praktičnog rada na računalu, nije 
dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjere znanja, 

- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. 

Ukoliko kandidat postupa na prethodno nedopušteno opisani način, bit će 

udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. 

Praktični dio provjere znanja provjeravat će se na računalu. Praktična provjera 

traje 20 minuta i na njoj je moguće ostvariti maksimalno 4 boda.  

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

ukupnog broja bodova na pisanom testu i provjeri praktičnog rada na računalu, a 

rezultati intervjua se boduju na način da svaki kandidat može ostvariti maksimalno 8 

bodova. 

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima vrši provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, 

utvrñuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini 

Motovun.  

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrñuje rang-listu 

kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo dostavlja pročelniku izvješće o 

provedenom postupku i prilaže rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova. 

Rješenje o prijemu u općinsku službu izabranog kandidata bit će dostavljeno svim 

kandidatima prijavljenim na Natječaj u zakonskom roku. 

Svi kandidati prijavljeni na Natječaj, imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se 

odnosi na Natječaj. 

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u općinsku službu izabranog 

kandidata, može u roku od 15 dana od dana primitka rješenja podnijeti žalbu 

općinskom načelniku. 



 

                                                                                    V.d. PROČELNICE 

                                                                                       Karmen Grubor 
 


