
                   

                                          
 

                    REPUBLIKA HRVATSKA 

                    ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  

ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME 

 

KLASA: 112-01/15-01/03 

URBROJ: 238/14-03-15-04 

Kloštar Ivanić, 25.03.2015.                       

 

               Slijedom odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u 

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

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na 

radno mjesto „referent za komunalne djelatnosti i gospodarstvo“ u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Kloštar Ivanić, objavljuje 

 

                                                  OPIS POSLOVA I PODATKE 

                                       O PLAĆI RADNOG MJESTA SLUŽBENIKA 

 

- „ REFERENTA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO “ 
 u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, 1 izvršitelj/ica na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od 3 mjeseca 

 

 

Opis poslova i zadataka: 

 

- Prati stanje izgrađenosti komunalne infrastrukture i predlaže mjere radi njene 

izgradnje i održavanja, te na temelju uočenog stanja predlaže donošenje određenih 

odluka ili poduzimanje određenih radnji u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i 

života u Općini,  

- surađuje s mjesnim odborima u domeni održavanja i izgradnje komunalne 

infrastrukture i uređenja naselja, 

- priprema i predlaže troškovničku dokumentaciju za potrebne radove, 

- vrši kontrolu izvršenja radova te ovjerava račune – situacije za izvedene radove, 

- prati realizaciju ugovornih obveza na izvođenju investicijskih radova, 

- obavlja poslove vezane uz praćenje stanja u prostoru i pripravlja i izrađuje potrebna 

izvješća, 

- obavlja nadzor nad korištenjem javnih površina za vrijeme održavanja raznih 

manifestacija, 

- sudjeluje u pripremi i izradi prostorno planske dokumentacije, 

- prati stanje u prostoru Općine te usklađenost zahvata s važećom planskom i 

građevinskom dokumentacijom, 

- nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine (temeljem ugovora) obavljaju 

poslove komunalne djelatnosti, 

- pruža stručnu pomoć strankama i izdaje potrebne suglasnosti radi zahvata na 

objektima komunalne infrastrukture (prekop javne površine i sl.), 

- priprema dokumentaciju i surađuje s javnim poduzećima  

- (Županijska uprava za ceste, Hrvatske vode i sl.) radi  ishođenja potrebnih suglasnosti 

za izvođenje radova iz oblasti komunalnog gospodarstva, 

- prati zakonske i druge propise iz oblasti prostornog planiranja, graditeljstva i zaštite 

okoliša,  



- predlaže izradu projektne i druge tehničke dokumentacije iz oblasti komunalne 

izgradnje,  

- ishodi kopije katastarskih i zemljišno-knjižnih izvadaka, te geodetskih podloga,  

- prati izradu i sudjeluje u ishođenju potrebnih dozvola, surađuje s izrađivačem te vodi 

evidencije iste, 

- prati natječaje, surađuje u pripremi natječajne dokumentacije i prijavljivanju na 

natječaje EU fondova, 

- uređuje web stranicu Općine,  

- poduzima mjere za provođenje Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić te 

izrađuje godišnje izvješće nadležnom ministarstvu, 

- sudjeluje u postupcima dodjele koncesija, 

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika.  

 

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta: 

Plaća je određena Odlukom Općinskog vijeća o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 4/15). Osnovna bruto plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova 

navedenog radnog mjesta koji iznosi 2,00 i osnovice za izračun plaća službenika i 

namještenika utvrđene u iznosu od 3.671,19 kn. Osnovna bruto plaća uvećava se za 0,5 % za 

svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Napomena:   

Podaci o datumu i načinu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji udovoljavaju 

formalnim uvjetima iz objavljenog Javnog natječaja, objavit će se naknadno. 

 

                                                                               

                                                                          Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

                                                                          za prijam u službu na neodređeno vrijeme                    

                            


