Klasa: 112-03/11-30/5
Ur. broj:2147/05-05/1-11-1
Na temelju članaka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 6. i 10. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave
Grada Makarske (Glasnik br. 14/09, 11/10) i članaka 10. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave
Grada Makarske (Glasnik br. 13/08, 27/08,4/09,4/10,6/11 i 9/11), pročelnik Odjela za gospodarenje
prostorom 07. rujna 2011. raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u službu vježbenika u Odjelu za gospodarenje prostorom radno mjesto prometni redar– 1
izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (12 mjeseci).
Uvjeti: VŠS upravno-pravne struke, osnovno znanje u MS Officeu, vozačka dozvola B kategorije.
Osim navedenih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te ne smiju postojati ni zapreke iz
članka 15. navedenog Zakona.
Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
– životopis
– preslika diplome (ovjeren)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
– preslika domovnice
Natjecatelji su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Na web-stranici Grada Makarske www.makarska.hr navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog
mjesta koje se popunjava, 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 dana prije održavanja provjere.
Rok za prijavu na natječaj je osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Opis poslova:
- obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
- poslove nesmetanog odvijanja prometa na području Grada,
- naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim
aktima Grada,
- surađuje sa drugim nadležnim tijelima i društvima,
- sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
- obavlja i druge srodne poslove po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, pročelnika i
voditelja Odsjeka.
Broj službenika – izvršitelja: 1
Koeficijent za određivanje plaće: 1,5“
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 107 od 19. rujna 2011.
Rok: do 27. rujna 2011.
Grad Makarska

