
                                 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: UP/I-112-02/19-01/01 

URBROJ: 2123/06-02-19-10 

Velika Trnovitica, 08. kolovoza 2016. godine 

 
Načelnik Općine Velika Trnovitica, na temelju članka 53a. stavka 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 1237/17) i  članka 5. stavka 2. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 u nastavku teksta: ZSN ), donosi 

 

R J E Š E N J E  

 

1. IVANA KLISKA, diplomirana pravnica, iz Bjelovara, imenuje se pročelnicom 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, na neodređeno vrijeme 

–nepuno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca. 

2. Ivana Kliska na današnji dan ima ukupno 1 godinu, 2 mjeseca i 13 dana radnog staža, 

isto toliko radnog staža u struci. 

3. Službenica nema položen državni stručni ispit, i u obvezi je polaganja istoga u roku od 

12 mjeseci od dana prijma u službu 

4. Datum početka rada je 16. rujan 2019. godine. 

5. Danom početka rada, službenik ostvaruje pravo na plaću, što će se urediti posebnim 

rješenjem. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Općinski načelnik raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika Trnovitica na neodređeno nepuno radno vrijeme. Natječaj je 

objavljen u «Narodnim novinama» broj 68 od 17. srpnja 2019. godine. Uvjeti za imenovanje 

pročelnika JUO, istaknuti u natječaju, bili su: magistar/ra struke ekonomskog/ pravnog 

smjera, 1 godina radnog iskustva te položen državni stručni ispit, uz ispunjavanje uvjeta iz 

članka 12. ZSN te uz nepostojanje zapreka iz članka 15. i 16. ZSN. Na natječaj su se mogli 

prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz uvjet da ga polože u roku od 

jedne godine od prijama u službu. 

U provedenom postupku zaprimljene su dvije prijave, pravodobne i potpune i to od: 

Počuča Antonia, Sv. Antuna 6, 43 000 Bjelovar i Ivana Kliska, 1.svibnja 20, 43000 Bjelovar. 

Antonia Počuča iz Bjelovar se nije odazvala na pisano testiranje, te se time smatra da je 

povukla svoju prijavu na natječaj.  

         Utvrđeno je da formalne uvjete natječaja ispunjava Ivana Kliska, diplomirana pravnica s 
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1 godinom, 2 mjeseca i 13 dana radnog staža i s obvezom polaganja državnog stručnog ispita 

u roku 1 (jedne) godine od dana stupanja u radni odnos.  

          Sukladno članku 23. ZSN-a, Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavilo je 

općinskom načelniku izvješće o provedenom postupku natječaja. 

         Sukladno prethodnom, ocijenjeno je potrebnim imenovati kandidatkinju Ivanu Kliska, 

pa je riješeno kao u točci 1. izreke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

         Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom 

Upravnom sudu Republike Hrvatske  u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. 

 

                                                                                               

                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                             Marković Ivan, v.r.  

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Ivana Kliska, 1. svibnja 20, 43 000 Bjelovar 

2. Osobni očevidnik 

3. Pismohrana 

 

 


