REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
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Varaždinske Toplice, 15. rujna 2021.
Na temelju odredaba članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), a u svezi
Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Varaždinskih Toplica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 100/2021 od 15. rujna 2021. godine,
Grad Varaždinske Toplice objavljuje

OPIS POSLOVA I PODATKE
O PLAĆI RADNOG MJESTA SLUŽBENIKA
-

PROČELNIK/PROČELNICA Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Varaždinskih Toplica,
1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Opis poslova i zadataka:
-

-

-

-

-

-

rukovodi radom Odjela, upravlja i organizira rad odjela, koordinira rad odsjeka i službenika,
planira, usklađuje, daje upute i nadzire rad odsjeka i službenika,
rukovodi i upravlja svim važnim projektima i poslovima Odjela, u tu svrhu surađuje, daje
upute te nadzire rad službenika koji su zaduženi za provedbu pojedinog projekta i posla,
prati zakonsku regulativu koja se odnosi na samoupravni djelokrug Odjela, po potrebi daje
upute i mišljenja službenicima,
priprema složenije nacrte i prijedloge općih i pojedninačnih akata koje donosi
gradonačelnik ili Gradsko vijeće te nadzire i pregledava nacrte akata pripremljenih od
strane ostalih službenika u njihovima područjima rada,
rješava imovinsko-pravne odnose Grada s drugim pravnim i fizičkim osobama, uključujući
zastupanje Grada u predugovornim pregovorima, u postupcima pokrenutim pred
nadležnim sudovima, upravnim tijelima i drugim javnopravnim tijelima, poduzima radnje u
pogledu uređenja imovinskopravnog statusa imovine Grada, surađuje s punomoćnicima
Grada, priprema pravne poslove i druga očitovanja volje,
pruža pravnu pomoć gradonačelniku i gradskim vjećnicima u pitanjima iz njihova
djelokruga, daje upute voditeljima odsjeka i službenicima u obavljanju poslova iz njihova
djelokruga u pravno složenim situacijama,
surađuje s tijelima središnje državne uprave, tijelima jedinica područne (regionalne) i
lokalne samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima, javnopravnim tijelima,
poslovnim partnerima, gradskim vijećnicima i drugim građanima u rješavanju pitanja iz
samoupravnog djelokruga,
upravlja procesima prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka,
upravlja i nadzire sve postupke vezane uz provedbu projekata i investicija Grada,
uključujući prijavu na raspisane javne natječaje za dodjelu redstava, provedbu i okončanje
projekta,
rješava o svim pravima i obvezama službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada u
skladu s mjerodavnim zakonskim propisima,
provodi ili sudjeluje u upravnim i neupravnim postupcima, donosi odluke o pravima i
obvezama stranaka i rješava o njihovim zahtjevima u pravno složenijim pitanjima,
obavlja i sve druge poslove naložene ili povjerene od strane gradonačelnika.

2
PODACI O PLAĆI:
Plaću službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica čini umnožak
koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun
plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Vrijednost koeficijenta za obračun plaće pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđena je
Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada
Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 44/20.), te iznosi 3,20 dok je
osnovica za obračun plaće utvrđena Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica (KLASA: 120-01/21-01/2, urbroj:
2186/026-03-21-1 od 11. siječnja 2021. godine) i ona trenutno iznosi 4.479,90 kuna bruto.
Način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata, područja testiranja te pravni i drugi
izvori za pripremanje kandidata za testiranje, te mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno
najmanje 5 dana prije testiranja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Varaždinskih Toplica
(www.varazdinske-toplice.hr).
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