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1.

REP U BLIK A H RVA T SK A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD VALPOVO
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-05/11-01/1
URBROJ: 2185/01-3-11-1
Valpovo, 05. siječnja 2011. godine
Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova” br.
8/01, 2/06 i 4/09) donosim sljedeću
ODLUKU
o određivanju zamjenika zbog moje duže odsutnosti
i spriječenosti obavljanja dužnosti gradonačelnika
Članak 1.
Za vrijeme moje odsutnosti u razdoblju od 10. siječnja 2011. godine do 10. veljače
2011. godine u obavljanju dužnosti gradonačelnika zamjenjuju me zamjenici Pavica M ajdenić
i Dragan Skelac i to na način da će zamjenica Pavica M ajdenić pokrivati područje društvenih
djelatnosti, zdravstva, prosvjete, socijalne skrbi, predškolske brige o djeci, športa, kulture i
tehničke kulture, a zamjenik Dragan Skelac će pokrivati područje stambeno-komunalnih
djelatnosti, gospodarstva, prometa, prostornog uređenja, turizma, zaštite i spašavanja.
U protokolarnim obvezama zamjenici će ravnopravno i dogovorno odlučivati kada će
tko i na koji način preuzeti izvršavanje takvih obveza.
Članak 2.
Za vrijeme moje odsutnosti ovlašćujem zamjenike iz članka 1. ove Odluke za
poduzimanje svih radnji neophodnih za redovito funkcioniranje Grada Valpova, kao jedinice
lokalne samouprave, a posebno za odlučivanje o načinu i dinamici plaćanja dospjelih
kreditnih obveza Grada, režijskih troškova i isplatu plaća službenicima i namještenicima u
Gradskoj upravi, kao i svim korisnicima koji sredstva za plaće alimentiraju iz Proračuna
Grada Valpova za 2011. godinu.
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Članak 3.
U slučajevima koji nisu obuhvaćeni u članku 1. i 2. ove Odluke posebnom Odlukom
ću odrediti kada i koji od zamjenika će me zamjenjivati u obavljanju dužnosti
Gradonačelnika.
Odluku iz stavka 1. proslijediti ću putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan
način (telefonom, telegramom, telefaksom), ne dovodeći u pitanje pravovremeno izvršavanje
povjerenih poslova.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku
Grada Valpova“.
Gradonačelnik:
Leon Žulj, dipl. oec., v.r.
………………..
2.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA, na temelju članka 9. i 10.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 86/08), članka 32. Statuta Grada Valpova („Sl. glasnik Grada
Valpova“, br. 8/01, 2/06 i 4/09), te članka 2. Odluke o određivanju zamjenika zbog moje duže
odsutnosti i spriječenosti obavljanja dužnosti gradonačelnika, KLASA: 022-05/11-01/1,
URBROJ: 2185/01-3-11-1 od 05. siječnja 2011. godine, donosi
PLAN

P R I J EM A

U S L U Ž B U Z A 2 0 1 1. G O D I N U
I.
Ovim Planom prijema u službu utvrđuje se prijam službenika u Upravna tijela Grada
Valpova.
II.
Plan prijema u Upravna tijela Grada Valpova sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u Upravnim tijelima Grada Valpova, te potreban broj vježbenika.
III.
U Upravnim tijelima Grada Valpova zaposleno je 29 službenika.
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IV.
U Upravna tijela Grada Valpova za 2011. godinu planira se prijem na neodređeno
vrijeme jednog dipl.ekonomista i to u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Grada Valpova, na radno mjesto predviđeno Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela
Grada Valpova.
V.
Za planirani prijem u službu osigurana su sredstva u Proračunu Grada Valpova.
VI.
Plan prijama u službu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Valpova“.
KLASA: 119-01/11-01/1
URBROJ: 2185/01-3-11-1

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA:

Valpovo, 21. siječnja 2011. godine

Dragan Skelac, v.r.
……………….

3.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA, na temelju članka 4.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 86/08), članka 6. Odluke o Upravnim tijelima Grada Valpova („Sl.
glasnik grada Valpova“, br. 8/05), članka 32. Statuta Grada Valpova („Sl. glasnik grada
Valpova“, br. 8/01, 2/06 i 4/09) i članka 2. Odluke o određivanju zamjenika zbog moje duže
odsutnosti i spriječenosti obavljanja dužnosti gradonačelnika, Klasa: 022-05/11-01/1, Urbroj:
2185/01-3-11-1 od 05. siječnja 2011. godine, donosi
P RA VILN IK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Valpova
Članak 1.
Članak 5. toč. 3. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Valpova („Sl.
glasnik Grada Valpova“ br. 9/05 i 8/06), mijenja se i glasi:
„3. Viši stručni suradnik za poljoprivredno zemljište i gospodarstvo
Broj izvršitelja : 1
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Opis poslova: Prati stanje u oblasti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH,
priprema i provodi postupak raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH, vodi službene evidencije, izrađuje informacije, izvješća i
analize.Izrađuje programe i prati stanje korištenja sredstava ostvarenih od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, prikuplja i obrađuje podatke o
štetama u poljoprivredi, sudjeluje u provođenju realizacije poticajnih mjera u
poljoprivredi i drugim oblicima poduzetništva.
Izrađuje nacrte akata za potrebe gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela
iz nadležnosti Upravnog odjela.
Sudjeluje u pripremanju projekata Grada Valpova i udruga s područja Grada
Valpova za natječaje koji se financiraju iz sredstava nadležnih regionalnih i
državnih institucija, kao i iz Fondova Europske unije.
Za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.
Stručni uvjeti: VSS, ekonomskog ili pravnog smjera, položen državni stručni ispit i najmanje
12 mjeseci radnog iskustva u struci.“
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Valpova“.
KLASA: 119-01/05-01/2
URBROJ: 2185/01-3-11-3

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA:

Valpovo, 21. siječnja 2011. godine

Dragan Skelac, v.r.
…………………
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Izdaje: Gradsko vijeće Grada Valpova.
Odgovorni urednik: Zvonko Barišić, dipl. iur.
Uredništvo i uprava: Ured gradonačelnika Grada Valpova , M . Gupca 32.
CIJENA GODIŠNJE PRETPLATE IZNOSI 100,00 KUNA .

