
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

 

Načelnica Općine Marija Gorica raspisala je natječaj za  prijam u službu službenika na radno 

mjesto referenta – komunalnog redara/komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Marija Gorica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme. 

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 9/2020 od 22. siječnja 2020. godine, a 

prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana 

objave natječaja u „Narodnim novinama“. 

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18) i raspisanog natječaja u 

Narodnim novinama od 22. siječnja 2020. godine, Općina Marija Gorica obavještava 

kandidate:  

I. Podaci o plaći 

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 

staža. Odlukom o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, koju je Općinsko vijeće donijelo na 

svojoj 21. sjednici održanoj dana 27. studenog 2019. godine, propisan je koeficijent 1,95 za 

obračun plaće komunalnog redara Jedinstvenog upravnog odjela dok je osnovica u iznosu od 

3.320,75 kuna bruto utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Marija Gorica (KLASA: 022-05/19-02/02, URBROJ: 238/19-02-19-1 od 02. rujna 

2019. godine). 

II. Opis poslova 

- nadzire provođenje odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva 

- nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti 

- pokreće upravni postupak i rješenjem ili na drugi propisani način naređuje fizičkim i 

pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o 

komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.  

- naplaćuje novčane (mandatne) kazne, izdaje obvezni prekršajni nalog i predlaže 

pokretanje prekršajnog postupka  

- temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika 

općine 

- održava javne površine općine što uključuje košnju zelenih površina, održavanje 

groblja i mrtvačnice, održavanje sredstava za rad urednima, upravljanje traktora s 

priključcima, kosilica i sl., čišćenje autobusnih nadstrešnica i drugi slični poslovni 

- obavlja i druge poslove prema nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i 

općinske načelnice 

 

 



III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata 

Obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj 

bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% 

ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. 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 natječaj.  

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

web stranici Općine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr) i na oglasnoj ploči Općine Marija 

Gorica, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. 

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

1. Ustav Republike Hrvatske 

(NN56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) 

2. 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) 

3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) 

4. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Marija Gorica“ broj 220)   

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji 

ispunjavaju formalne uvjete natječaja. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 
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