
Podaci vezani uz oglas za prijam u službu komunalnog  redara u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Kula Norinska  

 

Općina Kula Norinska – Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kula Norinska 

objavila je oglas za prijam u službu komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Kula Norinska na određeno vrijeme 12 mjeseci, na pola radnog vremena. Oglas  je 

objavljen,na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana   ?.02.2019. 

godine, na oglasnoj ploči Općine Kula Norinska i na web stranici Općine Kula Norinska 

www.kulanorinska.hr .  

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Za računanje roka 

mjerodavan je sljedeći dan nakon dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i oglasa 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska od 14. veljače 2019. 

godine, Općina Kula Norinska obavještava kandidate:  

 

I. Podaci o plaći  
 

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta „Komunalni redar“ sačinjava umnožak koeficijenta 

radnog mjesta 0,62 i osnovice. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%. 

  

II. Opis poslova  
 

Komunalni redar obavlja poslove : provodi nadzor nad javnim površinama i prati kršenje 

odredbi općih akata iz svog djelokruga, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih 

postupaka, izriče mandatne kazne, izdaje i kontrolira naplatu obveznih prekršajnih naloga, 

čišćenje javnih površina, parkova, dječjih igrališta, obilazi teren te na temelju uočenog 

stanja predlaže donošenje određenih odluka ili poduzimanje potrebnih radnji u cilju 

unaprjeđenja kvalitete života,vodi brigu oko održavanja groblja i druge poslove koje mu 

povjere Načelnik općine i Pročelnik. 

 

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata  

 

Obuhvaća pisano testiranje i intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su 

ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.  

Kandidati 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 

oglas.  

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na 

web stranici Općine Kula Norinska (www.kulanorinska.hr) i na oglasnoj ploči Općine Kula 

Norinska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.  

  



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

 

1. Opći dio 

1.1. Statut Općine Kula Norinska („Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, 

broj 6/13 i 05/18)  

1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13 - pročišćeni 

tekst i 137/15)  

1.3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) 

 

2. Posebni dio 

2.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18.),  

2.2. Odluka o komunalnom redu Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-

neretvanske županije br: 6a/10) 


