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Dugo Selo, 11.03.2020.
U svezi sa člankom 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11, 04/18 i 112/19 ),
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika na radno mjesto
„Komunalni redar -referent- vježbenik“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani,
Odjeljak za razvoj, gospodarstvo, prostorno-komunalne poslove i zaštitu okoliša objavljuje
OPIS POSLOVA I PODACI
O PLAĆI RADNOG MJESTA
KOMUNALNI REDAR- REFERENT - VJEŽBENIK
Radno mjesto:
Komunalni redar- referent - vježbenik na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi
osposobljavanja za poslove radnog mjesta.
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
- nadzire provođenje odluka i drugih akata iz djelokruga poslova komunalnog gospodarstva, a
naročito
komunalnog reda,
- obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi
na
komunalni red,
- donosi rješenja iz djelokruga poslova komunalnog reda sukladno propisima kojima se uređuje
komunalno gospodarstvo
- izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
- vodi evidenciju opomena i mandatnih kazni i prekršajnog postupka,
- nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine (temeljem ugovora) obavljaju poslove
komunalne djelatnosti,
- obilazi teren, te na temelju uočenog stanja predlaže donošenje određenih odluka ili
poduzimanje
potrebnih radnji u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i života u Općini,
- obilazi teren i prikuplja podatke o pravnim i fizičkim osobama za potrebe Jedinstvenog
upravnog
odjela,
- ishodi kopije katastarskih i zemljišno-knjižnih izvadaka, te geodetske podloge,
- sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika u skladu sa zakonom i Općinskim aktima

PODACI O PLAĆI:
Plaća je određena Odlukom Općinskog vijeća o koeficijentima za obračun plaća službenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“
broj 12/14, 11/15, 01/16, 02/19 i 06/19).
Plaću službenik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova navedenog radnog mjesta koji
iznosi 3,0 i osnovice za izračun plaća službenika i namještenika uvećan za 0,5 % za svaku
navršenu godinu radnog staža.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog
mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.
Napomena:
Podaci o datumu i načinu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji udovoljavaju
formalnim uvjetima iz objavljenog Javnog natječaja, objavit će se naknadno.
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