
                           
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

 

KLASA: UP/I-112-02/20-01/04 

Urbroj: 2123/06-03/01/20-3                                  

Velika Trnovitica, 28. siječnja 2020. 

 

Na temelju članka 5. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) 

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica u postupku prijma u službu 

Žakline Nađ, donosi 

 

RJEŠENJE 

 

1. Žaklina Nađ iz Velike Trnovitice, Velika Trnovitica 124, srednje stručne spreme 

ekonomske struke, s ukupno 9 mjeseci radnog staža, prima se u službu na radno 

mjesto „administrativni referent“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika 

Trnovitica. 

2. Službenica se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz 

obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca. 

3. Službenica nema položen državni stručni ispit. 

4. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se posebno rješenje o rasporedu na radno 

mjesto. 

5. Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno općim aktima Općine 

Velika Trnovitica. 

6. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje. 

 

Obrazloženje 

Člankom 28. stavkom 1. točkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službenik može biti primljen u službu na 

određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao. U provedenom 

postupku utvrđeno je da je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica 

31. prosinca 2019. godine objavila oglas za radno mjesto administrativnog referenta u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica, zbog povećanog opsega posla. 

Žaklina Nađ iz Velike Trnovitice, Velika Trnovitica 124, s 9 mjeseci radnog staža, prijavila se 

na raspisani oglas. Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo da je prijava 

Žakline Nađ pravodobna i potpuna, da službenica ispunjava sve opće i posebne uvjete za prijam 

u službu te da je postigla najbolji rezultat tijekom provjere znanja i sposobnosti, čime je na rang 

listi kandidata zauzela prvo mjesto. Temeljem članka 28. stavka 5. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi službenici je utvrđen probni 

rad u trajanju od dva mjeseca. Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno 



Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu (Klasa: 120-01/19-01/01, Urbroj: 2123/06-01-19-1 od 230. rujna 2019., „Službeni 

glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 4/19). 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rješenja moguće je uložiti žalbu općinskom načelniku Općine Velika Trnovitica u 

roku od 15 dana od dana njegove dostave. Dostava se smatra izvršenom osmog dana od dana 

objave na web stranici Općine Velika Trnovitica. Žalba se podnosi pisanim putem, poštom 

preporučeno ili se može izjaviti na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika 

Trnovitica. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. 

Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016). 

 

                             PROČELNICA 

Ivana Kliska, dipl. iur. /v.r./ 

                              


