
O B A V I J E S T 
 

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 86/08, 61/11 ,4/18 i 112/19):  objavljen je oglas na 
stranicama HZZ-a i Općine Jasenice,  datum objave: 21. travnja 2022. za prijam u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Jasenice, na radno mjesto „ Komunalni redar“, na određeno vrijeme (6 mjeseci) 
(1 izvršitelj m/ž).  
 
Opis poslova radnog mjesta „ Komunalni redar“: 

- nadzire provođenje odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva    
- sukladno zakonu provodi prekršajne postupke iz svoje nadležnosti                          
- nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti                      
- obavlja administrativne poslove iz područja komunalnih djelatnosti                        
- temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unaprjeđenja života stanovnika 

Općine                                                                                                      
- obavlja poslove prometnog redarstva                                                                       
- obavlja druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika                               
- podnosi godišnje izvješće o radu Općinskom načelniku         
-                                       

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki 
dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 - 10.  
 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći: − 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, 98/19), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Statut Općine Jasenice (Glasnik 
Općine Jasenice br. 1/18, 8/18, 1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst) i Zakon o komunalnom gospodarstvu („ 
NN“ 68/18, 110/18, 32/20 Izvor – mrežne stranice „Narodnih novina“ su: www.nn.hr i mrežne 
stranice Općine Jasenice www.jasenice.hr  
 
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj. 
Intervju s povjerenstvom će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % 
ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, te će nakon intervjua povjerenstvo odlučiti o izboru 
kandidata za radno mjesto „Komunalni redar“ 
 
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti je upravna zgrada Općine 
Jasenice u Maslenici P. Zoranića 61; dana 11. svibnja 2022. godine u 10:00 sati. 

 
 

Općina Jasenice 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu 
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