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Na temelju članka 19. st. 6. i članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
objavljuje  
 

O B A V I J E S T 
o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta te načinu obavljanja prethodne provjere znanja i 
sposobnosti te pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za tu provjeru, za radno mjesto:  

                    
referent za informiranje u Tajništvu Općine Tisno  

 jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme 
 
Tajnik Općine Tisno objavio je javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent za 
informiranje- jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme. Javni natječaj je objavljen  dana 19.prosinca 
2018.godine u službenom listu Narodne Novine br. 114/2018 kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
Područni ured Šibenik te na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr i oglasnoj ploči Općine Tisno, 
Uska ulica 1, Tisno, I kat.  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  obavještava kandidate o 
slijedećem:  
 

I. Opis poslova radnog mjesta: 
Obavlja poslove: u vezi sa izradom, održavanjem i unaprjeđenjem rada web stranice Općine i 
općinskih profila na društvenim mrežama, obavlja poslove pravodobne i potpune objave akata, oglasa, 
natječaja javnih poziva, rasprava na web stranicama Općine, a koje za objavu dostave nadležni upravni 
odjeli Općine, poslove objave na web stranicama Općine, a po potrebi i u drugim medijima svih 
ostalih informacija vezanih za rad Općine i odnosno informacija potrebnih za pravodobno informiranje 
javnosti, prikuplja i obrađuje informacije o radu  Općine radi njihovog objavljivanja na usmeni, pisani 
odnosno audiovizualni način  i dostavljanje informacija u riječi i slici medijima, koordinira i brine o 
povremenom izdavanju tiskanog i snimljenog materijala, obavlja poslove kreiranja, uspostave, 
praćenja i koordinacije savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostale poslove informiranja javnosti, 
poslove nadzora nad radom mreže, pruža stručnu pomoć službenicima iz drugih odjela kod obavljanja 
informatičkih poslova, osigurava tehničku potporu kod sustava e- sjednica Općinskog vijeća, predlaže 
informatičko komunikacijsku modernizaciju, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Tajništva i 
načelnika. 
 

II. Podaci o plaći: 



Plaću referenta za informiranje čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 
koje je raspoređen koji iznosi 1,46 sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.: 12/10, 8/11, 8/13, 
10/13 i Službeni glasnik Općine Tisno 3/14, 4/15, 1/16, 1/17, 4/17 ) i osnovice za obračun plaće 
koja iznosi 5.000,00 kuna uvećane za 0.5% za svaku godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.  

 
III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, 
obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje 
broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz 
svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.  

      Smatrati će se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu  
      objavljeni oglas. 
      Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno  
       na  web stranici Općine Tisno www.tisno.hr i na oglasnoj ploči Općine Tisno,  Uska ulica 1,      
       Tisno, najmanje pet dana prije održavanja provjere.  

 
IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:  

-   Statut Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni  
     glasnik Općine Tisno br. 1/18), 
-   Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,    
     109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ), 
-   Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15), 

                   -    Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.godine o  
                        zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih  
                        podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)  
                         SL EU L119, 
                   -     Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18),  
                   -     Zakon o tajnosti podataka ( NN 79/07, 86/12).  
 
 
 
 

Predsjednik:  

                                                                                                                                   Mirjana Pavić,v.r. 

 

 
 
 
 
 


