REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ROGOZNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-03/22-01/1
URBROJ: 2182-12-03/21-5
Rogoznica, 29. travnja 2022.
Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica donosi

OBAVIJEST
kandidatima oglasa za radno mjesto
„referent – komunalni redar“
Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 29. travnja
2022. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Rogoznica, na radno mjesto „referent – komunalni redar“, na određeno vrijeme, (1
izvršitelj m/ž).
Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured
Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za
podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 9.
svibnja 2022. godine.
Opis poslova radnog mjesta „referent – komunalni redar“:
- obavlja poslove nadzora i provođenja komunalnog reda sukladno odluci o komunalnom
redu; donosi rješenja u svrhu provođenja komunalnog reda, uklanja protupravno postavljene
predmete, predlaže i priprema odobrenja u skladu s odlukom, izdaje obvezne prekršajne
naloge, naplaćuje kazne na mjestu počinjenja prekršaja; obavlja poslove nadzora i poduzima
mjere za nepropisno parkirana vozila; obavlja poslove oko održavanja općinskih prostorija;
prati pozitivne propise iz svog područja djelokruga, te predlaže pročelniku Jedinstvenog
upravnog odjela i voditelju Odsjeka, poduzimanje mjera i donošenje akata iz svog područja
djelovanja; obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i
voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,36 a osnovica za izračun plaće
iznosi 3.890,00 kn, bruto.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je
službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu
radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje, provjeru
praktičnog rada na računalu i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj
bodova od 1 - 10. Kandidat prvo pristupa pismenom dijelu testiranja i to na način da na
prvom dijelu pismenog testiranja mora ostvariti najmanje 50 % bodova da bi pristupio
drugom dijelu pismenog testiranja. Kandidat koji na oba dijela pismenog testiranja ostvari
najmanje 50 % može pristupiti usmenom intervjuu.
Područja testiranja:
1. Opći dio
2. Posebni dio
Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru su sljedeći:
-

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br.47/09)
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20)
Odluka o komunalnom redu („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“ br. 6/19 i 7/21)

PRAKTIČNI RAD - TEST POZNAVANJA RADA NA RAČUNALU I PISANJE RADNJE
Testiranje rada na računalu obuhvaća: - zadatke iz područja rada na mapama i datotekama,
korištenje Microsoft Word-a, pisanje i obrada teksta i pisanje radnje koja se odnosi na
obavljanje poslova komunalnog redara.
Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na
oglas.
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na
web stranici Općine Rogoznica, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana
prije održavanja provjere.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.
Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u oglasu manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti
zaključno do dana isteka roka za prijavu.
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