Na temelju članka 17.,18. i 19. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne
novine br. 86/08) te članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske
(Glasnik Grada Makarske br. 13/08) v.d. Pročelnika Odjela za gospodarenje prostorom Grada
Makarske dana 01. ožujka 2011. raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu stručnog referenta – komunalni redar (m/ž) u Odjel za gospodarenje
prostorom – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: SSS, IV stupanj opće struke, državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta natjecatelj mora ispunjavati i uvjete iz članka 12.,13. i 14. Zakona o
državnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te
ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.
Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
– životopis
– preslik svjedodžbe (ovjereni)
– uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– preslik domovnice.
Obavezan je probni rad od 3 mjeseca.
Na natječaj se mogu prijaviti i natjecatelji koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet
da ga polože u roku od jedne (1) godine od dana prijama u službu.
Natjecatelji su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr su navedeni opis poslova i podaci o plaći
radnog mjesta koje se popunjava (pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada
Makarske), način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, područje te
pravni i drugi izvori za pripremu provjere.
Na web stranici Grada Makarske i na oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja i to pet (5) dana prije
održavanja provjere.
Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21 300
Makarska (za natječaj), u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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Pravni i drugi izvori za testiranje su:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 vjerodostojno
tumačenje 129/05. i 109/07);
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„NN“ br. 86/08);
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04);
4. Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 8/09)
5. Pravilnik o radu Odsjeka za komunalno redarstvo („Glasnik Grada Makarske br. 2/08)

