
 

 

     R E P U B L I K A    H R V A T S K A     

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 

                Općinski načelnik 
 

KLASA: UP/I-112-02/16-01/03 

URBROJ: 2137/16-17-1 

Kloštar Podravski, 02. listopada 2017. 
              

                Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski 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, 150/11, 144/12.  19/13. i 137/15) i članka 5. stavka 3. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 

broj 86/08. i 61/11, u daljnjem tekstu: ZSN), u postupku imenovanja pročelnika putem javnog 

natječaja, donosi 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski 

 

 1.   NATAŠA MARTINČEVIĆ, stručna specijalistica javne uprave iz Čačinaca, Josipa Jurenca 

83A, s ostvarenim radnim stažem sa više od 4 godina od čega je 1 godina 1 mjesec i 8 dana sa VSS, 

s položenim državnim stručnim ispitom, a na temelju ostvarenih rezultata u prethodnoj provjeri 

općih i posebnih znanja i sposobnosti i obavljenog intervjua imenuje se za pročelnicom 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski u I. kategoriji, potkategoriji glavni 

rukovoditelj, 1 klasifikacijskom rangu, radno mjesto utvrđeno Pravilnikom o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski  KLASA: 023-01/15-01/02, URBROJ: 

2137/16-15-2 od 7. kolovoz 2015. godine, (u daljnjem tekstu: Pravilnik), na neodređeno vrijeme, s 

probnim radom u trajanju tri mjeseca. 

 2.  Imenovana pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela iz točke 1. ovoga Rješenja dužna je 

započeti s radom  2. listopada 2017.  godine, a danom početka rada počinje ostvarivati prava iz 

službe na radnom mjestu na koje je imenovana. 

  3. Plaća se određuje kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela 2.67  i osnovice za obračun plaće od 2.200,00 kn, uvećan za 0,5% za 

svaku godinu radnog staža. 
  

O b r a z l o ž e n j e 

Općinski načelnik Općine  Kloštar Podravski raspisao je javni natječaj za imenovanje 

pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski, koji je objavljen u 

"Narodnim novinama" broj 89/17 od 5. rujna 2017. godine. 

Prema odredbi članka 23. i 24. ZSN-a  rješenje o imenovanju pročelnika/ice donosi 

općinski načelnik, za izabranog kandidata iz reda prijavljenih kandidata, na temelju izvješća i rang-

liste o rezultatima prethodne provjere znanja prijavljenih kandidata od strane Povjerenstva za 

provedbu natječaja. 

U postupku je utvrđeno, da su na raspisani javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski prijave podnijelo 9 (devet) kandidata. 

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, sukladno ovlastima utvrđenim 

člankom 20. Zakona, utvrdilo je, da su podnesene prijave stigle pravovremeno  te da  sve formalne 

uvjete natječaja zadovoljava 7 (sedam) kandidata dok 2 (dva) ne zadovoljavaju. 



 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti od 7 (sedam) pozvanih kandidata, nije 

pristupilo njih 5 (petero). Nisu pristupili: Maja Blažek, Helena Smrček, Robert Terfaloga, Luka 

Dugalija i Boris Poljanac.  

Na temelju rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i 

provedenog intervjua, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je rang-listu kandidata koju je s 

Izvješćem o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje 

pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski dostavilo općinskom 

načelniku Općine Kloštar Podravski. 

Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski je na temelju rang liste i Izvješća o 

provedenoj prethodnoj provjeri znanja izabrao Natašu Martinčević iz Čačinaca, Josipa Jurenca 83A,  

stručnu specijalisticu javne uprave (VSS), s radnim stažom  više od 4 godine od čega je 1 godina 1 

mjesec i 8 dana sa VSS i položenim državnim stručnim ispitom. 

Izabrana kandidatkinja ispunjava propisane uvjete za radno mjesto pročelnice 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski, a na temelju ukupnog broja bodova koji je 

ostvarila u prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti prva je kandidatkinja na rang-listi. 

Imenovana pročelnica dužna je započeti s radom  2. listopada 2017. godine na radnom 

mjestu pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski. Od dana početka rada 

imenovana ostvaruje prava i obveze iz službe na radnom mjestu na koje je raspoređen. 

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca utvrđen je  sukladno  članku  26.  stavcima 1. i 2. 

ZSN-a.  

U članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 28/10., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da plaću službenika čini 

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice 

za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar 

Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/11, 11/11. i 9/15. i 13/15) 

koeficijent složenosti poslova za radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđen je 

u vrijednosti 2,67. Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski KLASA: 120-01/11-01/02, URBROJ: 2137/16-11-1 od 

20. travnja 2011. godine, osnovica je određena u iznosu 2.200.00 kuna.  

 Na temelju gore iznijetog, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.  

Rješenje je oslobođeno od naplate upravne pristojbe temeljem članka 7. stavka 1. točke 14. Zakona 

o upravnim pristojbama ("Narodne novine" 115/16). 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni 

spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja. 
  

 OPĆINSKI NAČELNIK: 

Siniša Pavlović, v.r. 

 

Dostaviti: 

1. Nataša Martinčević, Čačinci, Josipa Jurenca 83A, 

2. Antonio Novak, Križevci, Potočka 59, 

      3. Personalnoj evidenciji, ovdje, 

4. Pismohrani, ovdje. 


