Opis poslova i podaci o plaći
za radno mjesto viši savjetnik za opće poslove, poljoprivredu i gospodarstvo
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovinac – vježbenik/ica

OPIS POSLOVA:
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovinac
sukladno „Glasniku“ Općine Lovinac br. 6/22, opis poslova i zadataka za radno mjesto viši
savjetnik za opće poslove, gospodarstvo i poljoprivredu – vježbenik/ica:
Opis poslova:
Prati objavu natječaja na svim razinama za osiguranje dodatnih
namjenskih sredstava Općini Lovinac za zadovoljenje javnih potreba iz
svih područja i predlaže sudjelovanje na istima, priprema i koordinira
prijedloge za pristupne fondove na razini županije i nadležnog
ministarstva.
Prati i organizira poslove pripreme i izrade projekata i programa suradnje
s EU, prati i analizira makroekonomska kretanja na području Općine
Lovinac i županije te obavlja stručne poslove u vezi s razvojem i
poticanjem poduzetništva.

30%

Rješava neupravne stvari iz djelokruga upravnog tijela, obavlja postupke
jednostavne i javne nabave za robu, radove i usluge, sudjeluje u pripremi i
provedbi postupka koncesije, sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka
koncesije.
Vodi upravni postupak i rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti
JUO, a odnose se na opće poslove, poljoprivredu i gospodarstvo,
sudjeluje u izradi i osigurava provedbu programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem. Vodi i rješava predmete koji se odnose na
prostorno planiranje.
Daje mišljenja, tumačenja i odgovore po predmetima u okviru svoje
nadležnosti. Obavlja stručne i administrativne poslove u svezi priprema
akata Općinskog vijeća i načelnika koji se odnose na poljoprivredu i
gospodarstvo, a koji su iz samoupravnog djelokruga Općine.

20%

Obavlja i ostale poslove po potrebi iz djelokruga rada Općine u suradnji s
Općinskim načelnikom te obavlja i druge poslove koji su mu zakonom,
statutom i drugim aktima te odlukama Općinskog vijeća stavljeni u
nadležnost. Pomaže Općinskom načelniku u donošenju odluka iz
njegovog djelokruga.

15%

20%

15%

PODACI O PLAĆI:
Mjerila za obračun plaće radnog mjesta propisani su temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10 i 125/14).
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za
izračun plaće, uvećane za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovinac KLASA: 120-01/21-01/03

URBROJ: 2125/10-01-21-01 od 24. kolovoza 2021.godine. Koeficijenti složenosti poslova
radnog mjesta iz Javnog natječaja za radno mjesto viši savjetnik za opće poslove,
poljoprivredu i gospodarstvo: - 1.5.

