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Na temelju članka 19. st. 6. i članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja 
objavljuje  
 

O B A V I J E S T 
o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta te načinu obavljanja prethodne provjere znanja i 
sposobnosti te pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za tu provjeru, za radno mjesto:  

                    
viši stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo u Upravnom odjelu za imovinsko- 

pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove-  
 jedan izvršitelj/ica, na neodređeno  

 
Pročelnik upravnog odjela za  imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te 
komunalne poslove objavio je javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik 
za komunalno i prometno redarstvo, jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme. Javni natječaj je 
objavljen u Narodnim Novinama br. 53/2017 od dana 07.lipnja 2017.godine, kod Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik te na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr i 
oglasnoj ploči Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno.  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  
obavještava kandidate o slijedećem:  
 

I. Opis poslova radnog mjesta: 
 

Obavlja poslove savjetovanja pročelnika ovog odjela i načelnika u vezi komunalnog i 
prometnog reda, cesta, sigurnosti prometa na cestama, prijevoza u cestovnom prometu, zaštite 
okoliša, sustava vodovoda i odvodnje, gospodarenja otpadom, priprema i vodi projekte i 
razvojne programe iz komunalnog područja i područja prometa, vodi organizaciju autotaksi 
prijevoza, te sveukupne razvojne programe Općine iz područja komunalne i prometne 
infrastrukture namijenjene dobivanju sredstava iz predpristupnih fondova EU (IPARD, IPA, i 
dr.), provodi tehničke poslove na pripremanju odluka i akata za sjednice Općinskog vijeća, vrši 
nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu te prema zakonu o sigurnosti 
prometa na cestama, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog i 
prometnog reda, te reda na pomorskom dobru, vrši nadzor te evidentira bespravne zahvate i 



radnje na području Općine Tisno i provodi postupak uklanjanja sukladno Zakonu ili prosljeđuje 
zatečeno stanje odnosno zatečeno mjerodavnim inspekcijama, izvršava i vrši nadzor nad 
provedbom svih ostalih općih akata Općine Tisno iz oblasti komunalnih i prometnih djelatnosti 
gdje je to općim aktima propisano, provodi nadzor nad svim djelatnostima i poslovima sukladno 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, prostornom uređenju, cestama, sigurnosti 
prometa na cestama, prijevoza u cestovnom prometu, građevinskoj inspekciji, pomorskom 
dobru i morskim lukama, te zaštiti okoliša i komunalnom gospodarstvu, donosi rješenja kojima 
nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog i prometnog reda, 
izriče mandatne kazne, izdaje prekršajne naloge, predlaže pokretanje prekršajnog postupka, 
provodi izvršenje rješenja u suradnji sa komunalnim i prometnim poduzećima, surađuje sa 
općinskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene prometnog redarstva te Odluke o 
komunalnom redu, organizira premjer objekata i zemljišta te dostavlja podatke referentu 
zaduženom za komunalne i druge naknade te poreze, predlaže mjere za unapređenje stanja u 
domeni komunalnih i prometnih djelatnosti, organizira i izrađuje prijedloge općih akata u svom 
djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja, skrbi o redovitom 
održavanju voznog parka ako to nije dano nekom drugom djelatniku u opis poslova, u suradnji 
sa upravnim odjelom za financije i javne prihode sudjeluje u provedbi postupka bagatelne 
nabave roba i usluga, obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik Općine Tisno i pročelnik 
ovog Upravnog odjela. 

 
II. Podaci o plaći: 
Plaću pomoćnog radnika u komunalnom redarstvu čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta na koje je raspoređen koji iznosi 2,12 sukladno Odluci o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.: 
12/10, 8/11, 8/13, 10/13 i Službeni glasnik Općine Tisno 3/14, 4/15, 1/16, 1/17 ) i osnovice za 
obračun plaće koja iznosi 5.000,00 kuna uvećane za 0.5% za svaku godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%.  

 
III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, 
obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje 
broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz 
svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.  

      Smatrati će se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao 
      prijavu na javni natječaj. 
      Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će   
      objavljeno na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr i na oglasnoj ploči Općine Tisno,  
      Uska ulica 1, Tisno, najmanje pet dana prije održavanja provjere.  

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

- Statut Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13), 
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),  
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 

59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), 

- Odluka o komunalnom redu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije br. 3/12, 8/12- ispr. ), 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 
92/14, 64/15 ), 

- Odluka o autotaksi prijevozu ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14). 
 
 

Predsjednik povjerenstva:  
 



Marijana Šimić, v.r.  
 
 
 


