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OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA PRIJAM U 

SLUŽBU REFERENT- KOMUNALNI REDAR U OPĆINU PREKO   

 

U Narodnim novinama broj 33/19 od 03. travnja 2019. godine i web stranici Općine Preko, 
03.04.2019.  objavljen je javni natječaj za prijam u službu  referent-  komunalni redar u 
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko na neodređeno 
vrijeme ( 1 izvršitelj, m/ž). 

Tekst javnog natječaja dostupan je i naveden ispod ove objave. 

Od dana objave počinje teći rok za prijavu te je rok za podnošenje prijava na 

natječaj 11.04.2019. godine. 

Opis poslova radnog mjesta  

Vodi evidenciju o komunalnim objektima i izgradnji na kom. infrastrukturi i sl., obavlja 
pripremne radove za izgradnju komunalne infrastrukture, obilazi područje Općine Preko u 
svrhu nadzora održavanja komunalnog reda, vrši dojavu i kontrolu otklanjanja kvarova na 
objektima komunalne infrastrukture, vrši evidenciju troškova i kontrolu radova održavanja 
javne rasvjete, nadzire provođenje odluke iz domene komunalnog gospodarstva, vrši 
evidenciju korištenja poslovnog prostora po namjenama i zonama, vrši naplatu mandatne 
globe, prikuplja potrebne podatke na terenu za naplatu komunalne naknade i komunalnog 
doprinosa, održava ispravnost upravne zgrade Općine Preko, vrši sitne popravke, poduzima 
mjere osiguranja protupožarne zaštite i zaštite na radu, po ovlaštenju načelnika preuzima 
pošiljke adresirane na Općinu Preko u poštanskom uredu te po potrebi raznosi poštu, izrađuje 
izvješća i predlaže poduzimanje mjera iz područja infrastrukture vodnog gospodarstva, prati i 
analizira stanje u području komunalnog gospodarstva te gospodarenja otpadom, obavlja sve 
ostale poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i 
EU fondove. 

Podaci o plaći: 

Plaća radnog mjesta propisana je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika, te plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,16 i 
osnovice za obračun plaće (5584,19 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža. 

 



Prethodna provjera znanja i sposobnosti: 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. 
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja 
i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra 
se da je povukao prijavu na natječaj. 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će 
objavljeno na web-stranici Općine Preko (www.opcina-preko.hr) i na oglasnoj ploči 
Općine Preko najkasnije pet dana prije održavanja provjere. 

Područje testiranja: 

- Lokalna i područna (regionalna) samouprava 

- Upravni postupak  

- Komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i gradnja 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje 

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 
33/01,  60/01,109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13, 137/15, i 123/17), 
2.  Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09) 
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18) 
4. Zakon o prostornom uređenju (”Narodne novine”, br. 153/13, 65/17 i 114/18) 
5. Zakon o gradnji (”Narodne novine”, br. 153/13 i 20/17) 
6. Zakon o građevinskoj inspekciji (”Narodne novine”, br. 153/13) 
 
Pravila testiranja 

1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za 
provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati 
prijavili. 
2. Za  provjeru znanja i sposobnosti testiranjem kandidatima se  dodjeljuje broj bodova od 1- 
10 . 
3. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao 
najmanje 50% ukupnog broja bodova. 
 
Intervju  

Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više broja 
bodova. Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju 
za rad. 

Kandidat može na intervjuu ostvariti 1 do 10 bodova. 

Ukupan broj bodova koji kandidat može postići testiranjem i intervjuom je 20. 

Nakon provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo 



utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova , te dostavlja 
pročelnici Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske Općine Preko listu kandidata i 
Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu 
natječaja. 

Izabrani kandidat po obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a 
prije donošenja Rješenja o prijamu. 

Rješenje o prijamu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj. 
 

                                                                            Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja 

                                                                                              PREDSJEDNICA 

 

                                                                                              Kristina Gruber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLASA: 112-02/19-01/02 
URBROJ: 2198/13-04/1-19-1 od 29.03.2019. 
  
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za  
komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko raspisuje 
  
JAVNI NATJEČAJ 
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: 

Referent -komunalni redar u Općini Preko –  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 
razvoj i EU fondove (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca. 

Stručni uvjeti: 

– SSS (IV. stupanj) ekonomske, tehničke, turističke, ugostiteljske struke ili druge  
   društvene struke, 
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
–poznavanje rada na računalu, 
–položen državni stručni ispit. 
  
Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u 
službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova 
radnog mjesta). 
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati 
se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje 
navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože 
u roku od godine dana od prijma u službu. Kandidati mogu pristupiti polaganju državnog 
stručnog ispita nakon položenog ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova 
prometnog redara. 
Osoba koja posjeduje viši stupanj obrazovanja od stupnja obrazovanja propisanog natječajem 
može ravnopravno sudjelovati u natječaju pod uvjetom da dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta 
propisanih natječajem. 
Opis poslova radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za 
pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na oglasnoj ploči Općine Preko i web-stranici 
Općine Preko (www.opcina-preko.hr). 
Na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Preko objavit će se vrijeme održavanja prethodne 
provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz 
natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje (najmanje pet dana prije održavanja 
provjere). 
Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju 
(oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju). 



Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog 
testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra 
se da je povukao prijavu na natječaj. 
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim 
putem. 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: 
– životopis, 
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslik), 
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), 
– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (npr.  
   ugovor o radu, rješenje o rasporedu i drugo iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno  
   iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja) 
– izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda   
   za mirovinsko osiguranje, 
– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja), 
– uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne 
   starije od 3 mjeseca), 
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. 
   Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
  
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po obavijesti o izboru, 
a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na 
adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u 
pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko. 
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim 
na natječaj. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava. 
 

                                                                                     

                                                            Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo 
                                                                                          razvoj i EU fondove 
 
 
                                                                   Dražena Strihić,mag.educ.philol.germ.et.angl. 
 

 


