
Na temelju članka  9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Perušić  („Županijski 
glasnik“ Ličko senjske županije, br. 2/16), a sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„NN“, br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)
i članka 46. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 7/13, 5/18, 7/20),
Općinski načelnik Općine Perušić dana  21. kolovoza 2020. donio je

I IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE
PERUŠIĆ

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić („Županijski glasnik“ 
Ličko senjske županije, br. 2/19)  mijenja se naziv i opis poslova radnog mjesta KOMUNALNI 
REDAR kako slijedi:

Naziv radnog mjesta       Opis poslova         Potrebno stručno znanje i broj izvršitelja

7. Referent 

Komunalno 
poljoprivredni redar

III kategorija  

Referent

11. klasifikacijski 
rang

obavlja poslove provedbe nadzora nad 
primjenom općinskih propisa kojima se 
uređuje komunalni red i održavanje 
nerazvrstanih cesta, uporaba javnih 
prometnih površina, promet na području 
Općine Perušić te propisa kojima se uređuje 
držanje životinja,  životinja opasnih za život 
ljudi i postupanje s njima u dijelu koji se 
odnosi na njihovo kretanje,

 rješava u upravnim stvarima u djelokrugu 
održavanja komunalnog reda,

izdaje obavezni prekršajni nalog i izriče 
novčanu kaznu,

 naplaćuje novčanu kaznu i poduzima druge 
mjere sukladno ovlastima propisanim 
Zakonom o graditeljstvu, carinskim 
trošarinskim robama i drugim propisima,

srednja stručna sprema 
društvene, tehničke  ili 
poljoprivredne struke, 
najmanje jedna godina 
iskustva na odgovarajućim
poslovima, poznavanje 
rada  na računalu, 
poznavanje minimalno 
jednog stranog jezika po 
mogućnosti engleskog, 
vozačka dozvola B 
kategorije, položen državni
stručni ispit.
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 sudjeluje u provođenju izvršenja rješenja,

 izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima, 

provodi nadzor nad provođenjem 
agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina sukladno 
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i 
Odluci Općinskog vijeća, kontrolira obradu
poljoprivrednog zemljišta odnosno 
poduzima mjere radi sprječavanja njegove 
zakorovljenosti,  nadzire provođenje mjera 
ustanovljenih radi zaštite od erozije,  
provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja 
pojedinih vrsta na određenom području,  
provođenje mjera radi suzbijanja biljnih 
bolesti i štetočina, te provodi nadzor nad 
adekvatnim korištenjem i uništavanjem 
biljnih otpadaka,  kontrolira održavanje 
živica i međa, poljskih putova, uređivanje i 
održavanje kanala, sprječavanje 
zasjenjivanja susjednih čestica, sadnju i 
održavanje vjetrobranih pojasa te provodi 
druge mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina,

izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje 
prekršajnog postupka, te poduzima druge 
radnje i mjere za koje je ovlašten, 

provodi nadzor nad provođenjem mjera 
temeljem Odluke o uvjetima i načinu držanja
domaćih životinja,

provodi nadzor nad provođenjem mjera 
temeljem Odluke o uvjetima i načinu 
spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog
otpada biljnog porijekla na otvorenom 
prostoru,

vrši internu dostavu i raznošenje pismena za 
potrebe Općine Perušić (kurirska služba),

stručno komunicira unutar i izvan odjela u 
svrhu prikupljanja i razmjene informacija, te 
surađuje sa državnim ustanovama i 
inspekcijskim službama, 

izvršava i druge poslove po nalogu 



načelnika, pročelnika ili voditelja odsjeka.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko 
senjske županije.

Općinski načelnik

   Ivica Turić
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