
 

 

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 25. Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije ( „Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 19/09) i članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10), na prijedlog 

pročelnika Ureda župana, a nakon savjetovanja s sindikalnom povjerenicom, Župan Splitsko-

dalmatinske županije dana 26. ožujka  2013., donio je  

 

 

PRAVILNIK  

o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

 Upravnog odjela za gospodarstvo,  razvitak i  europske integracije  

Splitsko-dalmatinske županije  

                   

 

 Članak 1. 
 

U sastavnom dijelu Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, 

razvitak i europske integracije Splitsko-dalmatinske županije Sistematizaciji radnih mjesta 

Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i  europske integracije Splitsko-dalmatinske 

županije u  Pododsjeku za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 9/10, 10/10, 6/12 i 10/12),  iza rednog  broja  16. dodaje se redni 

broj 16. a) koji glasi: 
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16.a Savjetnik za poljoprivredu 

        

 

Magistar struke ili stručni  

specijalist  (VSS) poljoprivredne 

struke,   položen državni stručni 

ispit , najmanje 3 godine radnog 

iskustva na odgovarajućim 

poslovima,  te poznavanje rada na 

računalu. 

 

 

Proučava i stručno obrađuje složena 

pitanja iz područja poljoprivrede: 

prati pravne propise, priprema akte, 

izvješća i analize iz tog područja za 

Župana i Županijsku skupštinu. 

Inicira izradu razvojnih programa u 

poljoprivredi i provodi njihovu 

primjenu. Sudjeluje u provedbi 

projekata Europske unije iz 

područja poljoprivrede. Koordinira 

suradnju sa ministarstvima, 

komorama i službama u 

poljoprivredi, sa jedinicama lokalne 

samouprave, poljoprivrednicima, 

zadrugama, udrugama proizvođača i 

tvrtkama te obavlja i druge poslove 

koje mu odredi pročelnik. 
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Članak 2. 
 

Iza rednog broja 17. dodaje se redni broj 17.a ) koji glasi: 

 

Red 

broj 

Naziv radnog mjesta Potrebno stručno  

Znanje 

Opis poslova  

radnog mjesta 

Br 

izv 

Kateg

orija 

 

Potkategor

ija 

Razin

a 

Kla

sif. 

ran

g 

   

17.a Viši referent za poljoprivredu  

        

 

Sveučilišni prvostupnik ili stručni 

prvostupnik poljoprivredne sruke 

(VŠS) najmanje  1 godina radnog 

iskustva na odgovarajućim 

poslovima , položen državni 

stručni ispit, te poznavanje rada 

na računalu. 

 

 

Proučava i stručno obrađuje manje 

složena pitanja iz područja 

poljoprivrede: prati pravne propise, 

sudjeluje u pripremi akata, izvješća 

i analize iz tog područja. Sudjeluje i 

pomaže u izradu razvojnih 

programa u poljoprivredi. Pomaže  

u provedbi projekata Europske unije 

iz područja poljoprivrede. Prati 

stanje i provođenje akata iz 

područja poljoprivrede ,te obavlja i 

druge poslove koje mu odredi 

voditelj pododsjeka i pročelnik. 
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Članak 3. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 023-05/13-04/03 

URBROJ: 2181/1 -03-01-13-02 

Split,  26. ožujka   2013. 
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                 Ante  Sanader, dipl. ing., v.r.  

 


