Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08. i 60/11), te članka 16. Pravilnika o unutarnjem
redu Gradske uprave Grada Makarske („Glasnik“ br. 4/13), raspisujem
NATJEČAJ
za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg
referenta u Odsjeku za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odjelu
za gospodarenje prostorom Grada Makarska

Posebni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik
arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje jedna godina radnog staža u struci
- državni stručni ispit
- osnovno znanje u MS Officea
Osim posebnih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem
u službu:
- punoljetnost
- državljanstvo RH
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„NN“ br. 86/08. i 60/11).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože
u roku od godine dana od dana prijema u službu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi za oglas
pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate, samo pod jednakim
uvjetima.
Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i
rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.
Primljeni kandidat mora odraditi probni rok u trajanju od tri mjeseca.
Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem,
način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata, iz kojeg područja, te
pravni i drugi izvori objaviti će se na Oglasnoj ploči Grada Makarske i web stranici Grada
Makarske (www.makarska.hr).

2.
Na web stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objaviti će se
vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije
održavanja provjere.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te
intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povućena prijava na .
natječaj.
Za svaki dio provjere znanja te sposobnosti kandidatima se dodjeljuje broj bodova
od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova
na pisanom testiranju.
Nakon prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu
natječaja utvrđuje rang listu kandidata, a prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku te rang listu kandidata Povjerenstvo će dostaviti
Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarska.. pročelniku.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati još trebaju priložiti:
- životopis
- diplomu ili ovjerenu presliku
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu ili presliku iste)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
(ovjerenu presliku)
- radnu knjižicu ili ovjerenu presliku iste
- uvjerenje suda da se ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a
prije donošenja rješenja o prijemu u službu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
.
Prijave se šalju na adresu: GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21 300 Makarska
s naznakom - za natječaj - Viši referent u Odsjeku za prostorno uređenje i graditeljstvol.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Klasa: 112-02/13-20/1
Ur.br: 2147/05-04-12/1-13-01
Makarska, 27. prosinca 2013.

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klas.
Rang

Viši referent za prostorno
uređenje i graditeljstvo

III.

Stručni
suradnik

8.

Potrebno stručno
znanje

Opis poslova radnog mjesta

sveučilišni
prvostupnik ili
stručni
prvostupnik
arhitektonske
ili pravne struke,
najmanje 1 g.
radnog staža
u struci, državni
stručni ispit
osnovno znanje u
MS Office

Sudjeluje u upravnim i neupravnim
postupcima iz područja prostornog
uređenja i gradnje, odnosno izdavanja
rješenja o uvjetima građenja i
potvrde glavnog projekta za građevine za
koje nije potrebna kontrola
glavnog projekta. Sudjeluje u izradi
stručnih materijala, te obavlja i
druge poslove po nalogu gradonačelnika,
zamjenika gradnoačelnika
i pročelnika Odjela

Ispitna područja za testiranje:
1. ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
(„Narodne novine“ broj 47/09)
2. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
(„Narodne novine“ broj 153/13)
3. ZAKON O GRADNJI
(„Narodne novine“ broj 153/13)
4. ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
(„Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
5. ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
(„Narodne novine“ broj 86/12)

