Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika
Temeljem članka 17. i članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela
za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije objavila je javni natječaj za prijam u
službu višeg stručnog suradnika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u
trajanju od tri mjeseca.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave
natječaja u "Narodnim novinama", na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, 20
000 Dubrovnik, s naznakom „za javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika u
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju u Ispostavi u Grudi- NE OTVARAJ“.
Javni natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" br.107/2017 od 03. studenoga 2017. godine.

1.

Opis poslova radnog mjesta

Uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika vodi složenije upravne i neupravne
postupke provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje i izdavanja akata za gradnju, i
to: lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o promjeni namjene, rješenja
o utvrđivanju građevinske čestice, građevinske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja za
građenje, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole i ostale potvrde iz nadležnosti
Odjela. U postupcima koje vodi priprema nacrte akata.
Sudjeluje u postupku izrade prostorno planske dokumentacije i dokumentacije vezane uz istu
na županijskoj razini, te postupcima i pripremi prijedloga mišljenja ili suglasnosti u
postupcima izrade prostornih planova lokalne odnosno državne razine.
Sudjeluje u izradi prijedloga Odluka iz nadležnosti Odjela, programa i plana rada Odjela, kao
i u izradi izvješća o radu Odjela.
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, odnosno nadređenog službenika
2.
Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta višeg stručnog suradnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 2,70 i
osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog
staža.

3.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obavlja
se putem pisanog testiranja i intervjua.
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje
odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Prethodnoj provjeri znanja i
sposobnosti ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.
Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu za natječaj.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog dijela
provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedbenom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web-stranici Dubrovačko neretvanske županije, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

4.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13)
 Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/07)
 Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)

