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PREDMET:

Natječaj/oglas za zasnivanje radnog odnosa 2018. – službenici
Opis posla i informacija o plaći

VIŠI -A STRUČNI-A SURADNIK-CA ZA PROSTORNO PLANIRANJE
-

-

-

-

-

-

Sudjeluje u pripremi i izrađuje prijedloge akata načelnika i vijeća iz oblasti prostornog
planiranja.
Prati provođenje prostornih planova i politike uređivanja prostora te u suradnji s pročelnikom
predlaže izradu novih te izmjena i dopuna postojećih planova. Obavlja cjelokupni
administrativni postupak kod izrade prostornih i urbanističkih planova na kojima je nositelj
OM. Objava, pozivi i održavanje prethodne i javne rasprave. Daje na uvid prostorno plansku
dokumentaciju interesentima, te vrši konzultacije vezano uz problematiku i provedbu iste,
Zaprima primjedbe u javnim raspravama, sortira te izrađuje izvješća o prethodnim i javnim
raspravama, šalje dopise svim sudionicima javne rasprave,
Nadzire provođenje prostorno planske dokumentacije kroz suglasnosti na idejne projekte,
idejna rješenja, te kroz očitovanja na glavne projekte, te izdavanje posebnih uvjeta gradnje,
nadzire provođenje prostorno planske dokumentacije izdaje posebnih uvjeta gradnje
Vodi evidenciju i prati stanje u prostoru kroz obradu i čuvanje dokumentacije prostora,
praćenje izdanih lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, sudjeluje u pripremi izvješća
o stanju u prostoru i u izradi Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,
Obavlja poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa
pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova
intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, provođenje postupaka
procjene utjecaja na okoliš, energetska učinkovitost, sudjeluje u svim poslovima vezano za
zaštitu okoliša i održivom gospodarenju otpadom
Koordinira i vodi uspostavu i implementaciju informacijskog sustava prostornog uređenja
(GIS sustav),
Vrši pregled geodetskih elaborata u svezi davanja suglasnosti na izvješća o utvrđivanju
međa, vodi postupak pribavljanja posebnih geodetskih podloga kao i stručnih podloga za
izradu urbanističkih planova, vodi geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra
vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
sudjeluje u provođenju javnih natječaja za prodaju nekretnina,
Izrađuje pregled vrste vlasništva na kartama općine Medulin u digitalnom obliku za sva
naselja ucrtava vlasništvo nekretnina, komunalne i druge izgrađene infrastrukture u
vlasništvu općine i drugim komunalnih trgovačkih društava,
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Sudjeluje u izradi evidencije i praćenju stanja u prostoru kroz obradu i čuvanje
dokumentacije prostora, praćenje izdanih lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola,
sudjeluje u pripremi izvješća o stanju u prostoru i u izradi Programa mjera za unapređenje
stanja u prostoru.
Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika.

INFORMACIJA O PLAĆI
Osnovnu plaću višeg stručnog suradnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova
radnog mjesta 2,65 i osnovice, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

SPREMAČ-ICA
-

-

Obavlja poslove čišćenja općinskih prostorija i druge prostorije čiji je vlasnik ili
korisnik općina Medulin, te prostorije udruga čiji je ona osnivač. Koordinira i brine o
održavanju općinskih prostorija, te objekata, postrojenja, opreme i uređaja općinske
uprave i mjesne samouprave, vodi evidenciju o potrošnji materijala i robe, naručuje i
distribuira potrošni materijal, surađuje se spremačicama u drugim mjestima i
domarima,
Obavlja druge poslove po nalogu načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika.

INFORMACIJA O PLAĆI
Osnovnu plaću spremač-ice čini umnožak koeficijenta složenosti poslova
radnog mjesta 1,40 i osnovice, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Općina Medulin
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