UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
koji podnose prijavu na
javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam,
komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra

Vježbenik za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za razvoj i prostorno planiranje, 1 izvršitelj/ica,
na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Opis poslova radnog mjesta ″referent za uredsko poslovanje″
- prati i procjenjuje stanje u prostoru,
- sudjeluje u izradi izvješća o stanju u prostoru,
- izrađuje planske i programske dokumente s područja prostornog planiranja, kao i ostalih dokumenata
vezanih uz urbani izgled Grada,
- priprema odluke i tehnički dio dokumentacije u postupku javne nabave,
- sudjeluje u pripremi investicija za objekte i komunalnu infrastrukturu u vlasništvu Grada,
- sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga programa gradnje i razvojnih planova,
- priprema izvješća i druge akte u svezi donošenja prostornih planova,
- prati ostvarenja dokumenata prostornog uređenja,
- vodi dokumentacije o prostoru te
- obavlja druge upravne i stručne poslove prostornog planiranja,
- surađuje s nadležnim županijskim službama u postupcima izdavanja dozvola za gradnju objekata
fizičkih i pravnih osoba na području Grada,
- surađuje kod izrade prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva,
prostornog uređenja i gradnje,
- organizira sređivanje i modernizaciju zemljišnog katastra,
- katastra vodova,
- evidenciju naselja,
- ulica i kućnih brojeva i obavlja druge srodne poslove po nalogu nadređenog službenika.
Podaci o plaći radnog mjesta
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za
razvoj i prostorno planiranje – 1,90, određenog člankom 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika (Službene novine PGŽ br. 37/10., Službene novine Grada Bakra br. 5/14.) i osnovice za izračun
plaća utvrđene Odlukom gradonačelnika o osnovici za obračun plaća (KLASA 022-01/14-01/11,
URBROJ:2170-02-04/2-14-10 od 17. ožujka 2014. godine, koja se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža. Također člankom 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 28/10.) utvrđeno je da za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
imenovano od strane pročelnika Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.
Pisanom testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja.
Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju mogu pristupiti intervjuu.
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje bit će objavljeno naknadno na internet
stranici i oglasnoj ploči Grada Bakra najmanje pet dana prije pisanog testiranja.
Naknadno će se objaviti i lista kandidata koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova
i s kojima će se održati intervju.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

-

-

Zakon prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13.),
Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13.),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 109/95., 21/96., 70/97., 128/99.,
57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 153/09., 49/11., 84/11.,
90/11., 144/12., 56/13., 94/13. i 153/13.),
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.).

Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/14-01/02
URBROJ: 2170/02-07/10-12-7
Bakar, 20. svibnja 2014. godine

