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Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu na radno mjesto – komunalni 

redar Općine Pašman, na temelju članka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 4/18 ), 

objavljuje  

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

 O javnom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ od 26. listopada 2018. godine za 

prijem u službu na radno mjesto – komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Pašman  

1. Podaci o plaći  

Plaću radnog mjesta komunalnog redara (m/ž) u Jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak 

koeficijenta radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu 

godinu radnog staža. 

 2. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća: 

 • pisano testiranje, 

 • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom 

testiranju.  

3. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru  

• Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), 

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18),  

• Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13), 

• Odluka a komunalnom redu Općine Pašman (Službeni glasnik Općine Pašman 3/18), 

 

4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Prethodnoj provjeri 

znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz 

Natječaja. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i 



sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj. 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. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, 

prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti 

podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pisani test sastojati će se od ukupno 10 pitanja. 

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na pisanom testiranju je 10. Na pisanom 

testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, 

razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju 

kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.  

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

provedenom testiranju. 

 Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, 

komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Pašman. 

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova. Nakon prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom 

postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izabrani 

kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o 

imenovanju.  

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za 

obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu na određeno 

vrijeme.  

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pašman donosi Rješenje o prijmu u službu na 

određeno vrijeme i Rješenje o prijemu u službu na neodređeno koje se dostavlja svim 

kandidatima koji su se prijavili na natječaj 

 

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN 

NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ WEB STRANICI I NA 

OGLASNOJ PLOČI OPĆINE PAŠMAN.  

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 


