OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA
O OPISU POSLOVA RADNOG MJESTA I PLAĆI RADNOG MJESTA
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljen je na web stranici Ministarstva
uprave (www.uprava.gov.hr), web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web
stranici Ureda državne uprave u zadarskoj županiji (www.udu-zz.hr).
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Odjel za udruge građana i besplatnu pravnu pomoć
1. Upravni/a savjetnik/ica za besplatnu pravnu pomoć- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme
(zamjena službenice na rodiljnom dopustu).
Opis poslova radnog mjesta
Vodi upravni postupak i rješava u izrazito složenim stvarima koje se odnose na odobravanje
korištenja besplatne pravne pomoći. Donosi rješenja o izvršenju obveze plaćanja troškova pravne
pomoći. Utvrđuje neopravdano korištene pravne pomoći, te sklapa nagodbe o načinu vraćanja
naknade za troškove neopravdano korištene pravne pomoći. Ovjerava ukupne troškove pravne
pomoći na temelju priloženih računa o troškovima za izvršene pravne radnje. Obračunava troškove na
temelju izvješća udruga o pruženoj pravnoj pomoći. Prati stanje u području pružanja pravne pomoći, te
predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera. Vodi upravni postupak i rješava u izrazito složenim
stvarima koje se odnose na registraciju udruga, te statusne i druge promjene udruga. Vodi registar
udruga u informatičkom obliku i zbirku isprava udruga. Izdaje izvatke iz registra udruga. Obavlja
nadzor nad radom udruga. Provodi postupak brisanja udruga iz registra. Donosi rješenje o pokretanju
likvidacijskog postupka. Obavlja i druge povjerene poslove.
Podaci o plaći radnog mjesta
Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za
izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto upravni/a savjetnik/ica iznosi 1,232 sukladno
Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne
novine", broj 37/01, 38/01 - ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 - ispravak, 17/03, 197/03, 21/04,
25/04 - ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10,
113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13,
96/13, 126/13,2/14, 94/14 i 140/14).
Uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža predviđeno je člankom 41.
stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 104/13,
150/13, 153/13 i 71/16).

