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Medulin, 28.01.2020.

PREDMET: Natječaj za imenovanje pročelnika 2020
Opis posla i informacija o plaći

OPIS POSLA

PROČELNIK/CA UPRAVNOG ODJELA ZA  EU PROJEKTE, OPĆU UPRAVU  I 
GOSPODARSTVO  
- Planira, organizira i vodi rad svih djelatnika u Upravnom odjelu za EU projekte, opću 

upravu  i gospodarstvo, koordinira rad i komunicira sa pročelnicima upravnih tijela, 
- Izrađuje nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata načelnika, te akata potrebnih za 

funkcioniranje Upravnog odjela i za funkcioniranje organizacije posla u Općini Medulin, 
priprema i izrađuje prijedloge općih akata iz djelokruga Upravnog odjela, 

- Izrađuje godišnji Plan i program rada, te izvještaj o radu i ostvarenju Plana i programa 
rada za prethodnu godinu,

- Sudjeluje u izradi izvješća i materijala Upravnog odjela koji se dostavljaju načelniku i 
Općinskom Vijeću na raspravu, izrađuje nacrte i prijedloge akata za potrebe 
Općinskog vijeća, 

- Na kolegijima načelnika i sjednicama Općinskog vijeća izlaže prijedloge pojedinih 
akata, podnosi program rada i izvještaj o ostvarivanju  programa rada Upravnog 
odjela,

- Nadzire izradu  plana odnosa s javnošću za proračunsku godinu, organizira  aktivno 
praćenje objavljenih informacija o aktivnostima načelnika, zamjenika načelnika i 
upravnih tijela Općine u medijima, organizira konferencije za medije (u povodu 
događaja, redovne i tematske konferencije načelnika), priprema obavijesti i informacije 
za objavu u medijima, na službenoj web stranici, i na facebook profilu, prisustvuje  na 
konferencijama za medije koje se održavaju u prostorijama Općine Medulin, koordinira 
izradu novih i održavanje web stranica, koordinira realizaciju Glasnika Općine Medulin, 
koordinira izradu i održavanje vizualnog identiteta Općine Medulin, 

- Koordinira  poslove službenika za informiranje te objavljuje savjetovanja s javnošću,
- Nadzire izradu razvojnih projekata i njihovu prijavu na fondove,
- Nadzire izradu strategije razvoja općine Medulin i operativnih planova,
- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i zamjenika načelnika.
- Sudjeluje u izradi stručnih referata, izvješća i materijala Odjela koji se dostavljaju 
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Načelniku i Vijeću na raspravu,
- Kontrolira zakonitost akata i drugih materijala koji se dostavljaju Načelniku i općinskom 

vijeću na raspravu, priprema u suradnji s Načelnikom dnevne redove sjednica kolegija, 
priprema u suradnji s Načelnikom i Predsjednikom vijeća  dnevne redove sjednica 
Vijeća,

- Priprema i izrađuje prijedloge općih akata iz djelokruga opće uprave, sudjeluje u izradi 
općih i pojedinačnih akata tvrtki i ustanova u vlasništvu Općine Medulin,

- Izrađuje prijedloge Strategija razvoja za pojedina područja odjela,
- Na kolegijima načelnika, sjednicama Općinskog vijeća izlaže prijedloge pojedinih 

akata, podnosi program rada i  izvještaj o ostvarivanju  programa rada UO,
- Brine o  izvršenju zaključaka i rješenja koja donosi Načelnik i Vijeće iz djelokruga rada 

upravnog odjela,
- Brine o izvršenju programskih zadataka Općinskog vijeća i Načelnika,
- Surađuje u radu Načelnika, Vijeća, Odbora  i komisija iz područja odjela,
- Nadzire zakonitost provođenja izbora u nadležnosti općine te surađuje s izbornim 

komisijama za izbore na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini,
- Vodi poslove organizacije, sistematizacije te općenito kadrovske poslove, izrađuje 

prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu, izrađuje prijedloga Pravilnika o plaćama i 
drugim primanjima zaposlenih u Općinskoj upravi Općine Medulin, izrađuje prijedlog  
Plana prijema novih djelatnika, objavljuje oglase i natječaje za radna mjesta, javne 
pozive za stručno osposobljavanje, vodi cijeli postupak prijema na radno mjesto, 
izrađuje rješenja o prijmu, o rasporedu na radno mjesto i o imenovanju, sastavlja 
programe rada i ugovore za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja 
radnog odnosa, izrađuje rješenja o godišnjim odmorima i rješenja o korištenju 
godišnjeg odmora djelatnika svih upravnih odjela, izrađuje plan korištenja godišnjih 
odmora djelatnika svih upravnih odjela, izrađuje evidencije o radnom vremenu 
djelatnika svih upravnih odjela, vodi brigu o edukaciji i usavršavaju djelatnika, provodi 
ocjenjivanje djelatnika u upravnom odjelu,  izrađuje Plan Urudžbenih brojeva,

- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i zamjenika načelnika.

INFORMACIJA O PLAĆI 

Osnovnu plaću pročelnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,75 i 
osnovice, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Općina Medulin


