
  

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći 
 

Dana  18. lipnja 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 67/21. objavljen je natječaj za prijem 
u službu na neodređeno vrijeme višeg savjetnika za komunalnu infrastrukturu  u Upravni odjel 
za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina. 
Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.  
 

- Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu - (1 izvršitelj – m/ž) - Izrađuje prijedloge 
općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga rada u svezi održavanja komunalne 
infrastrukture. Obavlja  poslove u svezi sa održavanjem komunalne infrastrukture 
(nerazvrstane ceste, parkirališta, javna rasvjeta i dr.), te u obavljanju tih poslova 
surađuje sa javnim komunalnim i drugim tvrtkama u vlasništvu ili većinskom vlasništvu 
Grada. Predlaže planove, programe i mjere za realizaciju programa održavanja 
komunalne infrastrukture te  izvješća o izvršenju istih. Poduzima radnje u svezi razvoja 
komunalnog sustava odnosno obavljanja komunalnih djelatnosti (utvrđuje postojeće 
stanje, predlaže zahvate, potrebna sredstva i dr.). Priprema svu potrebnu 
dokumentaciju u svezi sa povjeravanjem obavljanja komunalnih usluga putem ugovora 
(horizontalna signalizacija, košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste i dr.). 
Koordinira radove na održavanju plaža te obavlja poslove vezane uz „Plavu zastavu“. 
Vodi evidencije iz svog djelokruga rada za potrebe informacijskog sustava prostornog 
uređenja te vođenja registra imovine Grada. Obavlja i druge poslove po nalogu 
pročelnika UO. 
 

Sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Labina („Službene 
novine Grada Labina br. 6/15., 10/15., 4/16., 1/18., 1/19.,15/19. i 10/20.) 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. 
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta viši savjetnik III je 3,25 uz osnovicu za izračun 
plaće u iznosu od 2.973,00 kuna bruto. 
 

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

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru radnog mjesta viši savjetnik za komunalnu 
infrastrukturu:  
1. Zakon o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)  
2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.,110/18. i 32/20.) 
3. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Labina („Službene novine Grada 

Labina“ br. 4/15. i 2/21.) 
4. Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Labina“ 10/19. i 14/20.) 
5. Odluka o uređenju prometa na području Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 

6/11, 4/12, 13/18, 10/19.) 
 
Smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na 
natječaj.  
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog 
dijela provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju (najmanje pet bodova iz svakog 
dijela provjere znanja).  
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na 
ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Labina, najkasnije pet dana prije održavanja 
provjere.  
  

 
 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 


