
Primjeri rješenja i drugih akata koji se donose temeljem

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

i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

RADNO-PRAVNI ODNOSI U 
LOKALNOJ I PODRUČNOJ 
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Mladen Ivanović, mag.iur.

Zagreb, 2018.



Poštovane čitateljice i čitatelji,

publikacija koja je pred vama sadrži praktična znanja vezana uz rješavanje 

radno-pravnih odnosa u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U 

uvodnom dijelu možete pronaći informacije o nadležnosti za odlučivanje o 

radno-pravnim pitanjima u prvom i drugom stupnju te o organizaciji uprav-

nog sudovanja i službeničkih sudova.

Veći dio sadržaja publikacije čini 39 obrazaca različitih upravnih akata o 

radno-pravnim pitanjima dužnosnika, službenika i namještenika, koji se 

donose temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i po-

dručnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnoj i područnoj (regional-

noj) samoupravi. Svjesni smo da pisanje upravnih akata, osim pukog admi-

nistriranja, predstavlja i kreativan čin. Stoga, primjeri izmišljenih akata koje 

sadrži publikacija trebaju pomoći pročelnicima i drugim službenicima na 

način da im ukažu na osnovnu formu, sadržaj i pravni temelj za donošenje 

akta, dok će izgled i jezik akta svaki korisnik prilagoditi osobnom izričaju.

Vjerujemo da će publikacija pronaći korisnike u redovima službenika zapos-

lenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. No, nije 

isključeno da se njome posluže i neke druge zainteresirane skupine

(npr. studenti).

Autor



Nadležnost za donošenje akata o radnopravnom statusu službenika 

i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Nadležnost za odlučivanje u postupku po pravnim lijekovima

 1. Čelnik jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave

 2. Upravni sud

 3. Službenički sud

Korišteni propisi

I. Akti koji se donose u vezi s prijemom u službu

II. Akti koji se donose tijekom službe

III. Akti koji se donose u vezi s odgovornošću službenika za štetu

IV. Akti koji se donose u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem

V. Akti koji se donose u vezi s ocjenjivanjem službenika

VI. Akti koji se donose u vezi s premještajima

VII. Akti koji se donose u vezi sa stavljanjem službenika na raspolaganje

VIII. Akti koji se donose u vezi s prestankom službe

IX. Akti koje pročelnik donosi u vezi sa radnopravnim statusom 

            izabranih dužnosnika 
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Na naslovnici svakog od devet poglavlja koja sadrže primjere akata, ispod 

naziva poglavlja nalazi se ikona spajalice za papir. Klikom na ikonu otvorit će 

se obrasci predstavljeni u dotičnom poglavlju, koje korisnik može kopirati, 

mijenjati, prilagođavati i koristiti za rad.
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Člankom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (dalje u tekstu: Zakon) uređeno je odlučivanje u prvom stupnju 

o radnim pravima i obvezama službenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. Pravilo je da se o prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim 

pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe odlučuje rješenjem (stavak 1.). 

Prema tome o svim pitanjima koja se tiču radnopravnog statusa službenika donosi se 

rješenje, a ne akt bilo kojeg drugog naziva i forme (kao npr. odluka, nalog, zaključak i sl.).

Stavkom 2. članka 5. Zakona propisano je da rješenje donosi pročelnik ili službena osoba 

kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o 

unutarnjem redu. Slijedom toga rješenje kojim se uređuju pitanja vezana uz radnopravni 

status službenika u upravnom tijelu donijet će u pravilu pročelnik. Zakon ostavlja mo-

gućnost da rješenja donosi i službenik koji je za donošenje takvih akata ovlašten općim 

aktom kojim je uređena sistematizacija radnih mjesta. U jedinstvenim upravnim odjelima 

akte o radnopravnom statusu službenika u pravilu će donositi pročelnik. No u većim lo-

kalnim jedinicama koje imaju više upravnih tijela, akte vezane uz radnopravni status služ-

benika ne mora donositi svaki pročelnik ponaosob, već se može formirati jedno upravno 

tijelo (poput kadrovske službe, službe za upravljanje ljudskim resursima ili sl.) koje donosi 

akte vezane uz radnopravni status zaposlenika u svim upravnim tijelima. U tom slučaju 

ovlast za vođenje postupka i donošenje rješenja može imati i druga službena osoba za-

poslena u takvom upravnom tijelu.

O imenovanju i razrješenju pročelnika upravnog tijela te o drugim (radnim) pravima i ob-

vezama pročelnika odlučuje rješenjem općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan 

(članak 5. stavak 3. Zakona). Ovo je tek jedan od slučajeva u kojem je čelniku jedinice 

samouprave dodijeljena ovlast da donosi upravne akte. Pojednostavljeno, možemo reći 

da svaki upravni akt koji pročelnik donosi za službenike i namještenike, čelnik donosi za 

pročelnika. Međutim čelnik jedinice samouprave nije ovlašten donositi upravne akte o 

radnopravnom statusu službenika i namještenika.

Dužnosnik, čelnik jedinice samouprave (načelnik, gradonačelnik i župan) i/ili njegov 

zamjenik, nije ovlašten donositi upravne akte vezane uz radnopravni status službenika i 

namještenika, osim akata koji se odnose na pročelnika upravnog tijela. Ako bude

Nadležnost za donošenje akata o radnopravnom statusu 
službenika  i namještenika u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi
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izjavljena žalba protiv upravnog akta kojim se odlučuje o radnopravnom statusu služ-

benika i namještenika koji je donio čelnik jedinice samouprave, taj će akt u žalbenom 

postupku biti poništen zbog toga što ga je donijela neovlaštena osoba.

Člankom 116. Zakona propisano je da se na prijem, prava, obveze i odgovornosti namje-

štenika odgovarajuće primjenjuju odredbe toga Zakona o prijemu, pravima, obvezama i 

odgovornosti službenika, osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi polaganja držav-

noga stručnog ispita te odredaba o raspolaganju. Slijedom toga dio priloženih obrazaca 

upravnih akata može se koristiti za uređenje radnopravnog statusa namještenika, dok se 

na radnopravne odnose koji nisu obuhvaćeni Zakonom primjenjuju odredbe Zakona

o radu.
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Za postupanje po pravnim lijekovima protiv upravnih akata kojima se odlučuje o pitanji-

ma vezanima uz radnopravni status službenika i namještenika nadležna su tri tijela:

1. Čelnik jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Protiv rješenja pročelnika kojim se odlučuje o radnopravnom statusu službenika i na-

mještenika može se izjaviti žalba čelniku jedinice lokalne ili područne (regionalne) sa-

mouprave (načelniku, gradonačelniku ili županu) u roku od 15 dana od dana dostave 

rješenja, ako Zakonom nije drukčije određeno. Čelnik je o žalbi dužan odlučiti u roku 30 

dana od primitka žalbe, a protiv njegove odluke može se pokrenuti upravni spor (članak 

6. Zakona).

2. Upravni sud

Protiv rješenja čelnika jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (kojim on 

odlučuje o pitanjima vezanim uz radnopravni status pročelnika ili koje donosi o žalbi 

protiv rješenja pročelnika) nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor u 

roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Upravni spor pokreće se podnošenjem tužbe 

mjesno nadležnom upravnom sudu. 

Zakonom o područjima i sjedištima sudova utvrđena su četiri upravna suda: 

� Upravni sud u Osijeku nadležan je za područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, 

Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije;

� Upravni sud u Rijeci nadležan je za područja Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske i 

Primorsko-goranske županije;

� Upravni sud u Splitu nadležan je za područja Dubrovačko-neretvanske,

Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije;

� Upravni sud u Zagrebu nadležan je za područja Bjelovarsko-bilogorske,

Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, 

Varaždinske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Protiv presude upravnog suda žalba se može izjaviti Visokom upravnom sudu

Republike Hrvatske, sukladno članku 25. stavku 1. podstavku 1. Zakona o sudovima.

Nadležnost za odlučivanje u postupku po pravnim lijekovima
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3. Službenički sud

Odlukom o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda utvrđeno je da 

službenički sudovi odlučuju, među ostalim, o teškim povredama službene dužnosti služ-

benika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samo-

uprave u prvom stupnju te o lakim povredama službene dužnosti u drugom stupnju. Iako 

je člankom 48. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne 

i područne (regionalne) samouprave utvrđeno da se službenički sudovi ustrojavaju za 

područje županije i Grada Zagreba (što implicira mogućnost ustrojavanja službeničkog 

suda u svakoj županiji), odlukom su ustrojena tek četiri službenička suda:

� Službenički sud u Zagrebu ustrojava se za državne službenike te lokalne službenike i 

namještenike koji su u službi sa stalnim mjestom rada na području Grada Zagreba,

Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske,

Međimurske, Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske 

županije;

� Službenički sud u Osijeku ustrojava se za državne službenike te lokalne službenike i 

namještenike koji su u službi sa stalnim mjestom rada na području Osječko-baranjske, 

Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije;

� Službenički sud u Rijeci ustrojava se za državne službenike te lokalne službenike i 

namještenike koji su u službi sa stalnim mjestom rada na području Primorsko-goranske, 

Ličko-senjske i Istarske županije;

� Službenički sud u Splitu ustrojava se za državne službenike te lokalne službenike i 

namještenike koji su u službi sa stalnim mjestom rada na području

Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

O žalbi protiv odluke službeničkog suda odlučuje Viši službenički sud sa sjedištem

u Zagrebu.
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KORIŠTENI PROPISI

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 

br.33/2001, 60/2001 - vjerodostojno tumačenje, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 

36/2009, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015 i 123/2017)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine, br. 86/2008, 61/2011 i 4/2018)

3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(Narodne novine, br. 28/2010)

4. Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/2012 i 121/2016)

5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/2009)

6. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/2010, 143/2012, 

152/2014, 94/2016 i 29/17)

7. Zakon o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine,br. 128/2014)

8. Zakon o sudovima (Narodne novine, br. 28/2013, 33/2015, 82/2015 i 82/2016)

9. Ovršni zakon (Narodne novine, br. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016 i 

73/2017)

10. Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/2014 i 127/2017)

11. Kazneni zakon (Narodne novine, br. 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015 i 

101/2017)

12. Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016)

13. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 7/2009)

14. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, 

područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne 

ovlasti (Narodne novine, br. 34/2002)

15. Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i višeg službeničkog suda 

(Narodne novine, br. 39/2006)

U primjerima akata izostavljeno je navođenje propisanih zaglavlja akata zbog toga što 

autor vjeruje da se radi o dijelu akta koji kod službenika ne izaziva posebnu nedoumicu. 

Upućujemo tek na to da zaglavlje svakog akta treba biti izrađeno u skladu s odredbom 

članka 46. Uredbe o uredskom poslovanju i odgovarajućim odredbama Uredbe o natpi-

snoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne 

samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti

U svim se primjerima akata koriste nazivi izmišljenih lokalnih jedinica „Grad Novograd“ 

i „Općina Ilova“. Imena stranaka i službenih osoba u primjerima akata izmišljena su, a 

svaka sličnost sa stvarnim institucijama, osobama ili situacijama nenamjerna je.
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Akti koji se donose u vezi s 
prijemom u službu

I.


ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA

ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU

(Članak 20. stavak 1. Zakona)



KLASA:

URBROJ:

Novograd, 12.3.2017.



Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku provedbe natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Referent za komunalne poslove“, opisano člankom 15. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/10), pročelnik Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda je 12. ožujka 2017. donio





 O D L U K U

o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za 

prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme 

na radno mjesto „Referent za komunalne poslove“





I.



U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Referent za komunalne poslove“, opisano u članku 15. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda imenuju se:



Pero Perić iz Novograda, ravnatelj OŠ Tina Ujevića, kao predsjednik povjerenstva,

Ana Anić iz Novograda, voditeljica Odsjeka za udomiteljstvo u Centru za socijalnu skrb Novograd, kao članica i

Marija Marić iz Novograda, savjetnica za naplatu komunalne naknade u Gradu Novogradu.





II.



Povjerenstvo iz točke I. ove odluke obavlja sljedeće poslove:



· utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,

· utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,

· poziva kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

· provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

· podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang-listu kandidata sastavljenu s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.













III.



Članovi Povjerenstva za svoj rad u Povjerenstvu nemaju pravo na novčanu ili drugu naknadu, ali imaju pravo na nadoknadu troška koji nastane u vezi s obavljanjem poslova Povjerenstva. 





IV.



Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Grada Novograda.





							

							Mato Matić, pročelnik Odjela za 

komunalno gospodarstvo i redarstvo

	





DOSTAVITI:



1. Pero Perić, Novograd ...

2. Ana Anić, Novograd ...

3. Marija Marić, Novograd ...

4. Pismohrana





















































ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

(Članak 24. stavak 5. Zakona)



KLASA:

URBROJ:

Novograd, 24.3.2017.



Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku provedbe natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Referent za komunalne poslove“, opisano u članku 15. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/10),  pročelnik Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda je 24. ožujka 2017. donio



 O D L U K U

o poništenju natječaja 



I.



Poništava se natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Referent za komunalne poslove“, opisano u članku 15. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda, raspisan aktom KLASA: ___  URBROJ: ___  od 4. ožujka 2017., objavljen u Novogradskom listu br. 3377 od 4. ožujka 2017., Narodnim novinama br. 21 od 6. ožujka 2017. i na mrežnoj stranici Grada Novograda.





II.



Natječaj iz točke I. poništava se zbog toga što se u utvrđenom roku na natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete utvrđene člankom 15. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda i istaknute u objavljenom natječaju.  





III.



Ova odluka dostavit će se svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj, a objavit će se u istim medijima u kojima je bio objavljen i natječaj iz točke I.



Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.





								



							

							Mato Matić, pročelnik Odjela za 

komunalno gospodarstvo i redarstvo





RJEŠENJE O PRIJEMU U SLUŽBU

(Članak 24. stavak 1. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 22.3.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/10), u postupku prijema u službu MATE MATIĆA, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 22. ožujka 2017.





R J E Š E N J E





1. MATE MATIĆ iz Matića, Domovinskog rata bb, mag.ing.mech., s ukupno 20 godina 4 mjeseca i 12 dana radnog staža u struci, prima se u službu na radno mjesto višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda.



2. Službenik se prima u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.



3. Službenik je dužan položiti državni stručni ispit u roku od godine dana od prijema u službu.



4. Po izvršnosti ovoga rješenja službenik će posebnim rješenjem biti raspoređen na radno mjesto te će mu biti utvrđen datum početka rada



5. Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno općim aktima Grada Novograda.





O b r a z l o ž e n j e





Pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda raspisao je 12. veljače 2017. javni natječaj za radno mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, sukladno uvjetima utvrđenima člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 22. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda.

	

Mate Matić iz Matića, Domovinskog rata bb, mag.ing.mech., s ukupno 20 godina 4 mjeseca i 12 dana radnog staža u struci, prijavio se na raspisani javni natječaj.



Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo da je prijava Mate Matića pravodobna i potpuna, da imenovani ispunjava sve opće i posebne uvjete za prijem u službu te da je postigao najbolji rezultat tijekom provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata, čime je na rang-listi kandidata zauzeo prvo mjesto. 



Temeljem članka 26. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi službeniku je utvrđen probni rad u trajanju od tri mjeseca, a temeljem članka 14. istoga Zakona službeniku se određuje rok od jedne godine u kojem je dužan položiti državni stručni ispit.



Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno Odluci o visini osnovice za plaću službenika i namještenika Grada Novograda i Odluci o visini koficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda (oba akta objavljena su u Službenom glasniku Grada Novograda, br. 4/2012). 



Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci.







Uputa o pravnom lijeku:

	

Protiv ovoga rješenja kandidati koji su se prijavili na natječaj a nisu primljeni u službu mogu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Ostali kandidati prijavljeni na natječaj (imenom i prezimenom)

3. Gradski ured za opću upravu Grada Novograda

4. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odsjek za proračun i financije

5. Pismohrana





















RJEŠENJE O IMENOVANJU PROČELNIKA

(Članak 24. stavak 1. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 6.3.2017.



Temeljem članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 5. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 15. Statuta Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 7/12), načelnik Općine Ilova, u postupku imenovanja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, dana 6. ožujka 2017. donio je





R J E Š E N J E





1.	ANA ANIĆ, mag.oec. iz Ilove, Domovinskog rata bb, s ukupno 15 godina 2 mjeseca i 7 dana radnog staža od čega 7 godina radnog staža u struci, imenuje se pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova.



2.		Službenica se imenuje na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, a dužna je početi s radom 1. travnja 2017.



3.	Službenica ima položen državni stručni ispit.



4.	Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i općim aktima Općine Ilova.   







O b r a z l o ž e n j e



Člankom 53.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.



Člankom 17. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da se u službu prima putem javnog natječaja, ako tim Zakonom nije drukčije propisano. Članak 19. stavak 2. istog Zakona propisuje da natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela raspisuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.



Odredbom čl. 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 11/10) propisano je da će općinski načelnik na temelju provedenog javnog natječaja imenovati pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova.



U provedenom postupku utvrđeno je da je načelnik Općine Ilova 10. veljače 2017. raspisao javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova. Tijekom provedenog natječajnog postupka Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja radi imenovanja pročelnika, imenovano od strane općinskog načelnika, utvrdilo je da Ana Anić udovoljava općim uvjetima za prijem u službu koji su utvrđeni člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i uvjetima za radno mjesto pročelnice koji su utvrđeni člankom 5. Pravilnika o unutarnjem redu Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 14/11). Pored toga Povjerenstvo je utvrdilo da je Ana Anić postigla najbolji rezultat tijekom provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata, pa je na rang-listi kandidata zauzela prvo mjesto.



Uz prijavu na natječaj službenica je priložila dokaz o radnom stažu i o položenom državnom stručnom ispitu za radno mjesto visoke stručne spreme.



Probni rad službenice u trajanju od tri mjeseca utvrđen je temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.



Slijedom iznesenoga riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.







Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali kandidat koji se prijavio na natječaj a nije primljen u službu može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Upravni spor pokreće se tužbom, a tužba se predaje Upravnom sudu u Splitu u dva primjerka, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.







								Pero Perić, načelnik Općine Ilova



DOSTAVITI:

1. Ana Anić ...

2. Ostali kandidati prijavljeni na natječaj(imenom i prezimenom)

3. JUO Općine Ilova, Odsjek za proračun i financije

4. Pismohrana	























RJEŠENJE O PRIJEMU U SLUŽBU DRUGOG KANDIDATA

(Članak 27. stavak 6. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 16.4.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku prijema u službu KATARINE KATIĆ iz Katića, Katići b.b., pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 16. travnja 2017.





R J E Š E N J E





1. KATARINA KATIĆ, mag.iur. iz Katića, Katići b.b., s ukupno 15 godina 4 mjeseca i 12 dana radnog staža od čega 8 godina 2 mjeseca i 14 dana u struci, prima se u službu na radno mjesto višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda.



2. Službenica se prima u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, koji započinje prvoga dana koji slijedi dan izvršnosti ovoga rješenja.



3. Službenica je položila državni stručni ispit.



4. Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i općim aktima Grada Novograda.





O b r a z l o ž e n j e



Člankom 27. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se, ako osoba primljena u službu ne počne raditi određenog dana, smatra da je odustala od prijema u službu i rasporeda na radno mjesto. Stavkom 6. istoga članka propisano je da u slučaju iz stavka 5. toga članka čelnik tijela može primiti u službu drugog kandidata s rang-liste kandidata prijavljenih na isti natječaj.  



U provedenom postupku utvrđeno je da je nakon provedenog javnog natječaja, rješenjem KLASA: ___ URBROJ: ___ od 15. ožujka 2017., u službu primljen Mate Matić iz Matića, Domovinskog rata bb, mag.ing.mech., s ukupno 12 godina radnog staža u struci. Rješenjem KLASA: ___ URBROJ: ___ od 16. ožujka 2017. imenovani je raspoređen na radno mjesto višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda te je utvrđeno da počinje raditi 15. travnja 2017. Oba rješenja imenovanom su uredno dostavljena o čemu postoji dokaz u spisu predmeta. Mate Matić nije se nakon nastupa pravomoćnosti citiranog rješenja o prijemu i rješenja o rasporedu u službu pojavio na poslu 15. travnja 2017. Imenovani je dao izjavu o kojoj je sačinjen zapisnik u kojoj navodi da nisu postojali razlozi više sile koji su ga spriječili da u zakazano vrijeme dođe na posao, već da je odustao od posla zbog toga što je u međuvremenu dobio drugu ponudu za posao koju je prihvatio.



Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo da je druga osoba na rang-listi kandidata Katarina Katić iz Katića, Katići b.b., da je njezina prijava pravodobna i potpuna te da imenovana ispunjava sve opće i posebne uvjete za prijem u službu.  



Službenica je položila državni stručni ispit, što je i potvrdila uvjerenjem Ministarstva uprave KLASA: ___ URBROJ: ___ od 16. ožujka 2012.



Temeljem članka 26. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi službenici je utvrđen probni rad u trajanju od tri mjeseca.



Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno Odluci o visini osnovice za plaću službenika i namještenika Grada Novograda i Odluci o visini koficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda (oba akta objavljena su u Službenom glasniku Grada Novograda, br. 4/2012).



Slijedom iznesenoga valjalo je odlučiti kao u izreci rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja kandidati koji su se prijavili na natječaj a nisu primljeni u službu mogu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem poštom ili izravno, a može se i izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).





									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Katarina Katić ...

2. Mate Matić ...

3. Ostali kandidati prijavljeni na natječaj (imenom i prezimenom)

4. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,Odsjek za proračun i financije

5. Pismohrana

















PRIJEM U SLUŽBU NA TEMELJU PISANOG SPORAZUMA

(Članak 18. stavak 3. Zakona)





Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku prijema u službu Anke Ančić iz Dolovca, pročelnik Odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Požeško-slavonske županije i pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti Grada Novograda 1. srpnja 2017. zaključili su





 S P O R A Z U M



I.



Strane sporazuma suglasne su s tim da se službenica Anka Ančić iz Dolovca, OIB: 28490116758, univ.bacc.ing.agr., zaposlena na radnom mjestu referentice za poljoprivredno zemljište u Odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Požeško-slavonske županije, s ukupno 12 godina 7 mjeseci i 4 dana radnog staža u struci, temeljem ovoga sporazuma, bez provođenja javnog natječaja, primi u službu na radno mjesto referentice za komunalnu naknadu u Odjelu za komunalne djelatnosti Grada Novograda.



Anka Ančić izjavila je na zapisnik da je suglasna s premještajem na rad u Odjel za komunalne djelatnosti Grada Novograda.



II.



Anki Ančić prestaje služba u Odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Požeško-slavonske županije 12. srpnja 2017., a započinje služba u Odjelu za komunalne djelatnosti Grada Novograda 13. srpnja 2017.



III.



O prijemu u službu temeljem ovog sporazuma donijet će se posebno rješenje.



Raspored na radno mjesto unutar Odjela za komunalne djelatnosti Grada Novograda i plaća Anke Ančić utvrdit će se posebnim rješenjem.











Odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 			Odjel za komunalne djelatnosti 

europske fondove Požeško-slavonske županije		Grada Novograda







   Pero Perić, pročelnik					    Mato Matić, pročelnik





RJEŠENJE O RASPOREDU

(Članak 27. stavak 1. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 16.7.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku rasporeda službenika MATE MATIĆA, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 16. srpnja 2017.





R J E Š E N J E





1. MATE MATIĆ,mag.ing.mech.iz Matića, Domovinskog rata bb, s ukupno 20 godina 4 mjeseca i 7 dana radnog staža, od čega sve vrijeme u struci, primljen u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, raspoređuje se s 1. kolovoza 2017. na radno mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda.



2. Službenik je dužan položiti državni stručni ispit u roku od godine dana od dana prijema u službu.



3. Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i općim aktima Grada Novograda.





O b r a z l o ž e n j e





Člankom 27. stavkom 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se po izvršnosti rješenja o prijemu u službu donosi rješenje o rasporedu u kojem se navode podaci o kandidatu primljenom u službu (ime i prezime, stručna sprema i struka, ukupni radni staž, radni staž u struci), radno mjesto na koje se raspoređuje, vrijeme trajanja službe, trajanje probnog rada, datum početka rada, podaci o plaći, podatak o položenom državnom stručnom ispituodnosno rok za polaganje državnog stručnog ispita ako ga nije položio.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Mate Matić primljen u službu rješenjem KLASA: ___  URBROJ: ____ od 15. srpnja 2017. Službeniku je navedeno rješenje dostavljeno na dan donošenja, a on se istoga dana, izjavom na zapisnik, odrekao prava na žalbu protiv toga rješenja. Slijedom toga rješenje je postalo izvršno 16. srpnja 2017.



Člankom 7. stavkom 1. podstavkom 4. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda utvrđeno je radno mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ koje je od 12. prosinca 2016. nepopunjeno i za koje je bio raspisan natječaj na koji se službenik prijavio. Slijedom toga službenik je raspoređen na to radno mjesto.



U postupku koji je prethodio donošenju ovoga rješenja utvrđeno je da službenik nije položio državni stručni ispit pa je odlučeno kao u točki 2. izreke, sukladno članku 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.



Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno Odluci o visini osnovice za plaću službenika i namještenika Grada Novograda i Odluci o visini koficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda (oba akta objavljena su u Službenom glasniku Grada Novograda, br. 4/2012).   



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem poštom ili izravno, a može se i izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).









									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,Odjel za proračun i financije

3. Pismohrana

































RJEŠENJE O ODGODI DANA POČETKA RADA

(Članak 27. stavak 4. Zakona)







KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 23.5.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku rasporeda u službu, postupajući po zahtjevu ANKE ANIĆ iz Dolovca, Domovinskog rata b.b., pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda donio je 23. svibnja 2017.





R J E Š E N J E





1. Odgađa se dan početka rada ANKE ANIĆ iz Dolovca, Domovinskog rata bb, koja je rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda raspoređena na radno mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u istom Uredu te je službenica dužna započeti s radom dana 1. rujna 2017.



2. Ako službenica ne počne raditi određenog dana, smatrat će se da je odustala od prijema u službu i rasporeda na radno mjesto te će se u službu primiti drugi kandidat s rang-liste kandidata prijavljenih na natječaj.







O b r a z l o ž e n j e



Člankom 27. stavkom 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se dan početka rada može posebnim rješenjem iz opravdanih razloga odgoditi za određeno vrijeme.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Anka Anić primljena u službu rješenjem KLASA: ___  URBROJ: ___ od 2. svibnja 2017., a rješenjem KLASA: ___ URBROJ: ___ od 3. svibnja 2017. raspoređena na radno mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, s utvrđenim početkom rada 1. lipnja 2017.



Po primitku rješenja o rasporedu Anka Anić se 20. svibnja 2017. podneskom obratila pročelniku Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, navodeći da joj je nakon dostave rješenja o prijemu u službu i rješenja o rasporedu neočekivano dijagnosticirano oboljenje radi kojega se mora podvrći hitnoj operaciji. Ističe da je operacija zakazana za 4. lipnja 2017., a da postoperativni oporavak traje oko 2 mjeseca. Svoje navode potkrijepila je medicinskom dokumentacijom i predložila da se vrijeme početka rada odgodi do 1. rujna 2017.  



S obzirom na to da ne postoje razlozi poslovne naravi koji ukazuju na neprihvatljivost odgode dana početka rada te da su razlozi podnositeljice zahtjeva zbog kojih traži odgodu razumni i potkrijepljeni odgovarajućim dokazima, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovoga rješenja. 



Točka 2. izreke temelji se na članku 27. stavku 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem poštom ili izravno, a može se i izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Anka Anić ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3. Pismohrana

















































RJEŠENJE O PRIJEMU U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

(Članak 28. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 6.5.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu Općine Ilova  (Službeni glasnik Ličko-senjske županije, br. 4/14), u postupku prijema u službu MARIJE MARIĆ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 6. svibnja 2017.





R J E Š E N J E





1. MARIJA MARIĆ iz Rogoznice, Domovinskog rata bb, mag.iur., s ukupno 8 godina 4 mjeseca i 4 dana radnog staža u struci, prima se u službu na radno mjesto „Savjetnik za komunalne djelatnosti“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova.



2. Službenica se prima u službu na određeno vrijeme, do povratka službenika Pere Perića s bolovanja, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.



3. Službenica je položila 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 Ilova.



6. Žalba protiv ovoga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.





O b r a z l o ž e n j e



Člankom 28. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je među ostalim da službenik može biti primljen u službu na određeno vrijeme radiobavljanja privremenih poslova, poslova čiji se opseg privremeno povećao i zamjene duže vrijeme odsutnog službenika. Stavkom 4. istoga članka utvrđeno je da služba na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika može trajati do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanka njegove službe.



U provedenom postupku utvrđeno je da je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova 12. travnja 2017. raspisao oglas za radno mjesto savjetnika za komunalne djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, do povratka službenika Pere Perića s bolovanja. 



Marija Marić iz Rogoznice, Domovinskog rata bb, mag.iur., s ukupno 8 godina 4 mjeseca i 4 dana radnog staža u struci, prijavila se na raspisani oglas.



Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo da je prijava Marije Marić pravodobna i potpuna, da imenovana ispunjava sve opće i posebne uvjete za prijem u službu te da je postigla najbolji rezultat tijekom provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata, 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.



Prijavi na oglas službenica je priložila Uvjerenje Ministarstva uprave KLASA: ___ URBROJ: ___ od 7.12.2012. iz kojega proizlazi da je položila državni stručni ispit za visoku školsku spremu. 



Točka 4. izreke temelji se na odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.



Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno Odluci o visini osnovice za plaću službenika i namještenika Općine Ilova i Odluci o visini koficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Općine Ilova (oba akta objavljena su u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije, br. 4/12).



Točka 6. izreke temelji se na odredbi članka 29. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.







Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja kandidati koji su se prijavili na oglas a nisu primljeni u službu mogu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu općinskom načelniku Općine Ilova. Žalba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili neposredno, ili izjaviti na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1.	Marija Marić ...

2.	Ostali kandidati prijavljeni na oglas (imenom i prezimenom)

3.	Pismohrana









RJEŠENJE O PRIJEMU U SLUŽBU VJEŽBENIKA

(Članak 86.)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 12.1.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/10), u postupku prijema u službu vježbenika DAMIRA HORVATA, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 12. siječnja 2017.





R J E Š E N J E





1. DAMIR HORVAT iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., bez radnog staža u struci, prima se u službu kao vježbenik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda.



2. Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci.



3. Vježbenik je dužan položiti državni stručni ispit do isteka vježbeničkog staža.



4. Plaća vježbenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i općim aktima Grada Novograda.



5. O rasporedu na radno mjesto za koje se vježbenik ososobljava donijet će se posebno rješenje,  kojim će se utvrditi dan početka rada.





O b r a z l o ž e n j e





Pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda raspisao je 27. prosinca 2017. javni natječaj za prijem vježbenika pravne struke u Gradski ured za opću upravu Grada Novograda, sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 21. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda.



U provedenom postupku utvrđeno je da se među ostalim kandidatima na raspisani javni natječaj prijavio i Damir Horvat iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., bez radnog staža u struci. Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo da je prijava Damira Horvata pravodobna i potpuna, da imenovani ispunjava sve opće i posebne uvjete za prijem u službu u svojstvu vježbenika te da je postigao najbolji rezultat tijekom provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata, čime je na rang-listi kandidata zauzeo prvo mjesto. 



Člankom 86. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da vježbenički staž traje 12 mjeseci. 



Člankom 88. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da je vježbenik dužan položiti državni stručni ispit do isteka vježbeničkog staža.



Plaća vježbenika utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno odredbama zakona, Odluci o visini osnovice za plaću službenika i namještenika Grada Novogradai Odluci o visini koficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda, (oba akta objavljena su u Službenom glasniku Šibensko-kninske županije, br. 4/12). 



Točka 5. izreke ovog rješenja u skladu je s odredbom članka 27. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja kandidati koji su se prijavili na natječaj a nisu primljeni u službu kao vježbenici mogu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).





									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Damir Horvat ...

2. Ostali kandidati prijavljeni na natječaj (imenom i prezimenom)

3. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

4. Pismohrana





























RJEŠENJE O PRODUŽENJU VJEŽBENIČKOG STAŽA

(Članak 88. stavak 2. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 27.12.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/10), pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po zahtjevu vježbenika DAMIRA HORVATA za produženje vježbeničkog staža, donio je 27. prosinca 2017.





R J E Š E N J E





1. DAMIRU HORVATU iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., primljenom u službu u svojstvu vježbenika u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, produžava se vježbenički staž do 15. ožujka 2018.



2. Za vrijeme produženog vježbeničkog staža vježbenik ostvaruje pravo na plaću u dosadašnjem iznosu. 



3. Vježbenik je dužan položiti državni stručni ispit do kraja produženog vježbeničkog staža.





O b r a z l o ž e n j e





Damir Horvat iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., primljen je u službu u svojstvu vježbenika u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, rješenjem ovog upravnog tijela KLASA: __  URBROJ: ___ od 12. siječnja 2017. Navedenim rješenjem vježbeniku je, sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđena obveza da do isteka vježbeničkog staža položi državni stručni ispit. Sukladno članku 86. stavku 3. istog Zakona, vježbenički staž traje 12 mjeseci.



U provedenom postupku utvrđeno je da je vježbenički staž Damira Horvata započeo 13. siječnja 2017. Slijedom toga vježbenik državni stručni ispit mora položiti do 12. siječnja 2018.



Člankom 88. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi državni stručni ispit može produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca.



Zahtjevom od 22. prosinca 2017. vježbenik je zatražio da mu se produži vježbenički staž do 15. ožujka 2018. U zahtjevu navodi da mu je krajem studenoga 2017. dijagnosticirano oboljenje koje zahtijeva dodatnu medicinsku obradu i hitnu terapiju. Pojašnjava da se zbog toga nije mogao posvetiti učenju te da neće moći položiti državni stručni ispit u određenom roku. Podnesku prilaže uvjerenje liječnika opće prakse i uvjerenje specijalista za kardiovaskularne bolesti KBC-aZagreb.  



U provedenom postupku utvrđeno je da vježbenik nije položio državni stručni ispit u roku koji je utvrđen rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, KLASA: __  URBROJ: __ od 12. siječnja 2017., odnosno do 12. siječnja 2018. Iz priložene medicinske dokumentacije proizlazi da je vježbeniku dijagnosticirano akutno oboljenje krvnih žila koje zahtijeva česte terapije i posjete liječniku zbog čega vježbenik ne može položiti državni stručni ispit u utvrđenom roku što, prema ocjeni ovoga tijela, predstavlja opravdani razlog za produženje vježbeničkog staža. 



Za vrijeme produženog vježbeničkog staža plaća vježbenika obračunat će se temeljem rješenja  KLASA: ___ URBROJ: ___ od 12. siječnja 2017., kojim je utvrđena plaća vježbenika na početku vježbeničkog staža.



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem poštom ili izravno, a može se i izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).





									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Damir Horvat ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3. Pismohrana



























RJEŠENJE O PRODUŽENJU SLUŽBE VJEŽBENIKU NA 

NEODREĐENO VRIJEME

(Članak 91.)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 7.8.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku produženja službe na neodređeno vrijeme vježbeniku DAMIRU HORVATU, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po zahtjevu vježbenika, donio je 7. kolovoza 2017.





R J E Š E N J E





1. DAMIRU HORVATU iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., vježbeniku u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, produžava se služba na neodređeno vrijeme.



2. O rasporedu službenika na radno mjesto donijet će se posebno rješenje.



3. Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem.   





O b r a z l o ž e n j e





Damir Horvat iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., primljen je u službu u svojstvu vježbenika u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, rješenjem ovog tijela KLASA: __ URBROJ: __ od 15. kolovoza 2016. Člankom 86. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da vježbenički staž traje 12 mjeseci. Sukladno tome vježbenički staž imenovanog prestaje 14. kolovoza 2017.



Člankom 91. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se vježbeniku koji položi državni stručni ispit služba može produžiti na neodređeno vrijeme ako u upravnom tijelu postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.



Uvidom u evidenciju rada i pisana izvješća pročelnika Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, u provedenom postupku utvrđeno je da je vježbenik tijekom vježbeničkog staža uredno obavljao radne zadatke te da su nadređeni njegov rad ocijenili visokim ocjenama. Vježbenik je 1. kolovoza 2017. podnio zahtjev da mu se služba produži na neodređeno vrijeme i da ga se rasporedi na jedno od slobodnih radnih mjesta. 



Člankom 7. stavkom 5. podstavkom 3. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda sistematizirano je radno mjesto „Referent za opće upravne poslove“, za koje su utvrđeni uvjeti: visoka školska sprema pravne ili ekonomske struke (mag.iur., mag.oec. ili odgovarajuća zvanja stečena prema prijašnjim propisima), 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računalu. Navedeno radno mjesto u trenutku donošenja ovoga rješenja nije popunjeno.



Protekom vježbeničkog staža vježbenik ima jednu godinu radnog staža, ima odgovarajuće akademsko zvanje (mag.iur.), položio je državni stručni ispitte ispunjava i druge formalne uvjete utvrđene za navedeno radno mjesto. Pored toga u postupku je utvrđeno da postoji obostrana volja da se vježbeniku služba produži na neodređeno vrijeme.



Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i Odluci o visini osnovice za plaću službenika i namještenika Grada Novograda te Odluci o visini koficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda (oba akta objavljena su u Službenom glasniku Grada Novograda, br. 4/2012).   



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili neposredno, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).





									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1.	Damir Horvat ...

2.	Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3.	Pismohrana



























RJEŠENJE O ZADRŽAVANJU SLUŽBENIKA NA RADU

(Članak115. stavak 2. i 3.) 





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 28.4.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu ureda za graditeljstvo i prostorno planiranje Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku zadržavanja na radu službenika MIRKA MIRIĆA, pročelnik Gradskog ureda za graditeljstvo i prostorno planiranje Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 28. travnja 2017.





R J E Š E N J E





1. MIRKO MIRIĆ iz Dolovca, Domovinskog rata bb, mag.ing.arch., s ukupno 32 godine radnog staža u struci, raspoređen na radno mjesto „Viši savjetnik za gradnju“ u Gradskom uredu za graditeljstvo i prostorno planiranje Grada Novograda, zadržava se na radu na navedenom radnom mjestu do 31. prosinca 2018.



2. Službenik nastavlja primati plaću u dosadašnjem iznosu.





O b r a z l o ž e n j e





Člankom 115. stavkom 1. točkom c) Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službeniku prestaje služba po sili zakona kad navrši 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža. U tom slučaju služba prestaje posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti. Odredbom stavka 2. istoga članka propisano je da se iznimno, radi dovršenja poslova ili drugih opravdanih razloga, može donijeti rješenje o zadržavanju na radu službenika, ali ne duže od dvije godine.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Mirko Mirić, službenik zaposlen na radnom mjestu „Viši savjetnik za gradnju“ u Gradskom uredu za graditeljstvo i prostorno planiranje Grada Novograda, 26. travnja 2017. navršio 65 godina života te da je do tog datuma ostvario 32 godine mirovinskog staža pa su ispunjeni uvjeti za prestanak službe po sili zakona, sukladno članku 115. stavku 1. točki c) Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Budući da službenik duže vrijeme radi na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, pri čemu njemu nadređeni službenik njegov rad ocjenjuje kao odgovoran i učinkovit, njegov odlazak u mirovinu bitno bi usporio proces ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Novograda. Dajući u Gradskom uredu za graditeljstvo i prostorno planiranje Grada Novograda izjavu na zapisnik (URBROJ: ___  KLASA: ___ od 27. travnja 2017.), službenik je među ostalim istaknuo da je suglasan s tim da mu se radni odnos produži do 31. prosinca 2018.



Budući da se službenik zadržava na radu na istom radnom mjestu na kojem je radio i u trenutku kada su se ispunili uvjeti za njegovo umirovljenje, o plaći službenika neće se donositi posebno, novo rješenje već će primijeniti rješenje ovog tijela KLASA: __ URBROJ: __ od 15. kolovoza 2012..  



Slijedom iznesenoga, a temeljem citiranih zakonskih odredbi, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili neposredno, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1.	Mirko Mirić ...

2.	Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3.	Pismohrana



Oky
File Attachment
Akti koji se donose u vezi s prijemom u službu.docx
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KLASA:

URBROJ:

Novograd, 12.3.2017.

Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku provedbe 

natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Referent 

za komunalne poslove“, opisano člankom 15. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za ko-

munalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, 

br. 12/10), pročelnik Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda je 12. 

ožujka 2017. donio

ODLUKU

o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za  prijem službenika u službu na

neodređeno vrijeme na radno mjesto „Referent za komunalne poslove“

I.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme 

na radno mjesto „Referent za komunalne poslove“, opisano u članku 15. Pravilnika o unu-

tarnjem redu Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda imenuju se:

Pero Perić iz Novograda, ravnatelj OŠ Tina Ujevića¹,  kao predsjednik povjerenstva, Ana Anić 

iz Novograda, voditeljica Odsjeka za udomiteljstvo u Centru za socijalnu skrb Novograd, 

kao članica i Marija Marić iz Novograda, savjetnica za naplatu komunalne naknade u Gradu 

Novogradu.

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA
ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU
(Članak 20. stavak 1. Zakona)

¹ Zakon ne utvrđuje sastav povjerenstva pa proizlazi da u povjerenstvo mogu biti imenovane i osobe izvan kruga 

dužnosnika i zaposlenika JLP(R)S-a. Usprkos tome, u pravilu će to ipak biti službenici jedinice samouprave.
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II.

Povjerenstvo iz točke I. ove odluke obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,

- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete

propisane natječajem,

- poziva kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

- podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang-listu kandidata 

sastavljenu s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

III.

Članovi Povjerenstva za svoj rad u Povjerenstvu nemaju pravo na novčanu ili drugu na-

knadu, ali imaju pravo na nadoknadu troška koji nastane u vezi s obavljanjem poslova 

Povjerenstva.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj straniciGrada 

Novograda.

Mato Matić, pročelnik Odjela za 

komunalno gospodarstvo i redarstvo

DOSTAVITI:

1. Pero Perić, Novograd ...

2. Ana Anić, Novograd ...

3. Marija Marić, Novograd ...

4. Pismohrana
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KLASA:

URBROJ:

Novograd, 24.3.2017.

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i po-

dručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postup-

ku provedbe natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno 

mjesto „Referent za komunalne poslove“, opisano u članku 15. Pravilnika o unutarnjem 

redu Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda (Službeni glasnik 

Grada Novograda, br. 12/10),  pročelnik Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo 

Grada Novograda je 24. ožujka 2017. donio

ODLUKU

o poništenju natječaja

I.

Poništava se natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto

„Referent za komunalne poslove“, opisano u članku 15. Pravilnika o unutarnjem redu 

Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda, raspisan aktom

KLASA: ___  URBROJ: ___  od 4. ožujka 2017.,  objavljen u Novogradskom listu br. 3377 

od 4. ožujka 2017., Narodnim novinama br. 21 od 6. ožujka 2017. i na mrežnoj stranici 

Grada Novograda.

II.

Natječaj iz točke I. poništava se zbog toga što se u utvrđenom roku na natječaj nije javio 

niti jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete utvrđene člankom 15. Pravilnika o

unutarnjem redu Odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Novograda i

istaknute u objavljenom natječaju.  

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA
(Članak 24. stavak 5. Zakona)
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III.

Ova odluka dostavit će se svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj, a objavit će se 

u istim medijima u kojima je bio objavljen i natječaj iz točke I.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Mato Matić, pročelnik Odjela za 

komunalno gospodarstvo i redarstvo
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 22.3.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7.

Pravilnika o unutarnjem redu Grada Novograda²  (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 

12/10), u postupku prijema u službu MATE MATIĆA, pročelnik Gradskog ureda za opću 

upravu Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 22. ožujka 2017.

RJEŠENJE

1. MATE MATIĆ iz Matića, Domovinskog rata bb, mag.ing.mech., s ukupno 20 godina 4 

mjeseca i 12 dana radnog staža u struci, prima se u službu na radno mjesto višeg savjetnika 

za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda.

2. Službenik se prima u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju 

od tri mjeseca.

3. Službenik je dužan položiti državni stručni ispit u roku od godine dana od prijema u 

službu.

4. Po izvršnosti ovoga rješenja službenik će posebnim rješenjem biti raspoređen na 

radno mjesto te će mu biti utvrđen datum početka rada

5. Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno općim aktima Grada 

Novograda.

RJEŠENJE O PRIJEMU U SLUŽBU
(Članak 24. stavak 1. Zakona)

² Osim propisa o nadležnosti koji je utvrđen zakonom, svaki primjer rješenja sadrži i odredbu pravilnika 

o unutarnjem redu ili drugog općeg akta jedinice lokalne samouprave kojom je propisana nadležnost za 

postupanje.
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Obrazloženje

Pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda raspisao je 12. veljače 

2017. javni natječaj za radno mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u Grad-

skom uredu za opću upravu Grada Novograda, sukladno uvjetima utvrđenima član-

kom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i člankom 22. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu 

Grada Novograda.

 

Mate Matić iz Matića, Domovinskog rata bb, mag.ing.mech., s ukupno 20 godina 4 

mjeseca i 12 dana radnog staža u struci, prijavio se na raspisani javni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo da je prijava Mate Matića 

pravodobna i potpuna, da imenovani ispunjava sve opće i posebne uvjete za prijem u 

službu te da je postigao najbolji rezultat tijekom provjere znanja i sposobnosti

prijavljenih kandidata, čime je na rang-listi kandidata zauzeo prvo mjesto. 

Temeljem članka 26. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi službeniku je utvrđen probni rad u trajanju od tri 

mjeseca, a temeljem članka 14. istoga Zakona službeniku se određuje rok od jedne go-

dine u kojem je dužan položiti državni stručni ispit.

Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno Odluci o visini osnovice 

za plaću službenika i namještenika Grada Novograda i Odluci o visini kofi cijenata za 

obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda (oba akta objavljena su u 

Službenom glasniku Grada Novograda, br. 4/2012). 

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci.
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Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ovoga rješenja kandidati koji su se prijavili na natječaj a nisu primljeni u službu 

mogu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu gradonačelniku Grada 

Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti 

na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća 

upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojba-

ma (Narodne novine, br. 115/2016).

             

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Ostali kandidati prijavljeni na natječaj (imenom i prezimenom)

3. Gradski ured za opću upravu Grada Novograda

4. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, 

 Odsjek za proračun i fi nancije

5.  Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 6.3.2017.

Temeljem članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 5. st. 3. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 

86/08, 61/11 i 4/18) i članka 15. Statuta Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 

7/12), načelnik Općine Ilova, u postupku imenovanja pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, dana 6. ožujka 2017. donio je

RJEŠENJE

1. ANA ANIĆ, mag.oec. iz Ilove, Domovinskog rata bb, s ukupno 15 godina 2 

mjeseca i 7 dana radnog staža od čega 7 godina radnog staža u struci, imenuje se 

pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova.

2. Službenica se imenuje na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri 

mjeseca, a dužna je početi s radom 1. travnja 2017.

3. Službenica ima položen državni stručni ispit.

4. Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i općim 

aktima Općine Ilova.   

Obrazloženje

Člankom 53.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

propisano je da upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja 

imenuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROČELNIKA
(Članak 24. stavak 1. Zakona)
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Člankom 17. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da se u službu prima putem javnog natječaja, 

ako tim Zakonom nije drukčije propisano. Članak 19. stavak 2. istog Zakona propisuje 

da natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela raspisuje općinski načelnik, gra-

donačelnik, odnosno župan.

Odredbom čl. 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 11/10) propisano je da će općinski načelnik na 

temelju provedenog javnog natječaja imenovati pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Ilova.

U provedenom postupku utvrđeno je da je načelnik Općine Ilova 10. veljače 2017. 

raspisao javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Ilova. Tijekom provedenog natječajnog postupka Povjerenstvo za provođenje jav-

nog natječaja radi imenovanja pročelnika, imenovano od strane općinskog načelnika, 

utvrdilo je da Ana Anić udovoljava općim uvjetima za prijem u službu koji su utvrđeni 

člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regional-

noj) samoupravi kao i uvjetima za radno mjesto pročelnice koji su utvrđeni člankom 

5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službe-

ni glasnik Općine Ilova, br. 14/11). Pored toga Povjerenstvo je utvrdilo da je Ana Anić 

postigla najbolji rezultat tijekom provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata,

pa je na rang-listi kandidata zauzela prvo mjesto.

Uz prijavu na natječaj službenica je priložila dokaz o radnom stažu i o položenom 

državnom stručnom ispitu za radno mjesto visoke stručne spreme.

Probni rad službenice u trajanju od tri mjeseca utvrđen je temeljem članka 26.

stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi.

Slijedom iznesenoga riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali kandidat koji se prijavio na natječaj a nije 

primljen u službu može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od

30 dana od dana dostave rješenja. Upravni spor pokreće se tužbom, a tužba se predaje

Upravnom sudu u Splitu u dva primjerka, neposredno u pisanom obliku, usmeno na 

zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Pero Perić, načelnik Općine Ilova

DOSTAVITI:

1. Ana Anić ...

2. Ostali kandidati prijavljeni na natječaj (imenom i prezimenom)

3. JUO Općine Ilova, Odsjek za proračun i fi nancije

4. Pismohrana 
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 16.4.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda  

(Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku prijema u službu KATARINE 

KATIĆ iz Katića, Katići b.b., pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novogra-

da, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 16. travnja 2017.

RJEŠENJE

1. KATARINA KATIĆ, mag.iur. iz Katića, Katići b.b., s ukupno 15 godina 4 mjeseca i 

12 dana radnog staža od čega 8 godina 2 mjeseca i 14 dana u struci, prima se u službu 

na radno mjesto višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću 

upravu Grada Novograda.

2. Službenica se prima u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad 

u trajanju od tri mjeseca, koji započinje prvoga dana koji slijedi dan izvršnosti ovoga 

rješenja.

3. Službenica je položila državni stručni ispit.

4. Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i općim 

aktima Grada Novograda.

Obrazloženje

Člankom 27. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da se, ako osoba primljena u službu ne počne 

raditi određenog dana, smatra da je odustala od prijema u službu i rasporeda na rad-

no mjesto. Stavkom 6. istoga članka propisano je da u slučaju iz stavka 5. toga članka 

RJEŠENJE O PRIJEMU U SLUŽBU DRUGOG KANDIDATA
(Članak 27. stavak 6. Zakona)
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čelnik tijela može primiti u službu drugog kandidata s rang-liste kandidata prijavljenih 

na isti natječaj.  

U provedenom postupku utvrđeno je da je nakon provedenog javnog natječaja,

rješenjem KLASA: ___ URBROJ: ___ od 15. ožujka 2017., u službu primljen Mate Matić 

iz Matića, Domovinskog rata bb, mag.ing.mech., s ukupno 12 godina radnog staža 

u struci. Rješenjem KLASA: ___ URBROJ: ___ od 16. ožujka 2017. imenovani je ras-

poređen na radno mjesto višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom uredu 

za opću upravu Grada Novograda te je utvrđeno da počinje raditi 15. travnja 2017. Oba 

rješenja imenovanom su uredno dostavljena o čemu postoji dokaz u spisu predmeta. 

Mate Matić nije se nakon nastupa pravomoćnosti citiranog rješenja o prijemu i rješenja 

o rasporedu u službu pojavio na poslu 15. travnja 2017. Imenovani je dao izjavu o kojoj 

je sačinjen zapisnik u kojoj navodi da nisu postojali razlozi više sile koji su ga spriječili 

da u zakazano vrijeme dođe na posao,već da je odustao od posla zbog toga što je u 

međuvremenu dobio drugu ponudu za posao koju je prihvatio.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo da je druga osoba na 

rang-listi kandidata Katarina Katić iz Katića, Katići b.b., da je njezina prijava pravodobna i 

potpuna te da imenovana ispunjava sve opće i posebne uvjete za prijem u službu.  

Službenica je položila državni stručni ispit, što je i potvrdila uvjerenjem Ministarstva

uprave KLASA: ___ URBROJ: ___ od 16. ožujka 2012.

Temeljem članka 26. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi službenici je utvrđen probni rad u trajanju od tri 

mjeseca.

Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno Odluci o visini osnovice 

za plaću službenika i namještenika Grada Novograda i Odluci o visini kofi cijenata za 

obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda (oba akta objavljena su u 

Službenom glasniku Grada Novograda, br. 4/2012).

Slijedom iznesenoga valjalo je odlučiti kao u izreci rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja kandidati koji su se prijavili na natječaj a nisu primljeni u službu 

mogu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu gradonačelniku Gra-

da Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem poštom ili izravno, a može se 
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i izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se 

ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim 

pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

         

           Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Katarina Katić ...

2. Mate Matić ...

3. Ostali kandidati prijavljeni na natječaj (imenom i prezimenom)

4. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odsjek za proračun i fi nancije

5. Pismohrana
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PRIJEM U SLUŽBU NA TEMELJU PISANOG SPORAZUMA
(Članak 18. stavak 3. Zakona)

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i po-

dručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku 

prijema u službu Anke Ančić iz Dolovca, pročelnik Odjela za gospodarstvo, poljoprivre-

du i europske fondove Požeško-slavonske županije i pročelnik Odjela za komunalne 

djelatnosti Grada Novograda 1. srpnja 2017. zaključili su

SPORAZUM

I.

Strane sporazuma suglasne su s tim da se službenica ANKA ANČIĆ iz Dolovca, OIB: 

28490116758, univ.bacc.ing.agr., zaposlena na radnom mjestu referentice za

poljoprivredno zemljište u Odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove 

Požeško-slavonske županije, s ukupno 12 godina 7 mjeseci i 4 dana radnog staža u 

struci, temeljem ovoga sporazuma, bez provođenja javnog natječaja, primi u službu na 

radno mjesto referentice za komunalnu naknadu u Odjelu za komunalne djelatnosti 

Grada Novograda.

Anka Ančić izjavila je na zapisnik da je suglasna s premještajem na rad u Odjel za komu-

nalne djelatnosti Grada Novograda4. 

II.

Anki Ančić prestaje služba u Odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove 

Požeško-slavonske županije 12. srpnja 2017., a započinje služba u Odjelu za komunalne 

djelatnosti Grada Novograda 13. srpnja 2017.

4 Prethodni pristanak osobe preduvjet je za valjanost sporazuma (članak 18. stavak 3. Zakona).
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III.

O prijemu u službu temeljem ovog sporazuma donijet će se posebno rješenje.

Raspored na radno mjesto unutar Odjela za komunalne djelatnosti Grada Novograda i 

plaća Anke Ančić utvrdit će se posebnim rješenjem.

Pero Perić, pročelnik            Mato Matić, pročelnik

Odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 

europske fondove Požeško-slavonske 

županije

Odjel za komunalne djelatnosti Grada 

Novograda
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 16.7.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda  

(Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku rasporeda službenika

MATE MATIĆA, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda,

postupajući po službenoj dužnosti, donio je 16. srpnja 2017.

RJEŠENJE

1. MATE MATIĆ, mag.ing.mech. iz Matića, Domovinskog rata bb, s ukupno 20 

godina 4 mjeseca i 7 dana radnog staža, od čega sve vrijeme u struci, primljen u službu 

na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, raspoređuje se 

s 1. kolovoza 2017. na radno mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u Gradskom 

uredu za opću upravu Grada Novograda.

2. Službenik je dužan položiti državni stručni ispit u roku od godine dana od dana 

prijema u službu.

3. Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i općim 

aktima Grada Novograda.

Obrazloženje

Člankom 27. stavkom 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se po izvršnosti rješenja o prijemu u 

službu donosi rješenje o rasporedu u kojem se navode podaci o kandidatu primljenom 

u službu (ime i prezime, stručna sprema i struka, ukupni radni staž, radni staž u struci), 

radno mjesto na koje se raspoređuje, vrijeme trajanja službe, trajanje probnog rada, 

datum početka rada, podaci o plaći, podatak o položenom državnom stručnom ispitu 

RJEŠENJE O RASPOREDU
(Članak 27. stavak 1. Zakona)
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odnosno rok za polaganje državnog stručnog ispita ako ga nije položio.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Mate Matić primljen u službu rješenjem

KLASA: ___  URBROJ: ____ od 15. srpnja 2017. Službeniku je navedeno rješenje do-

stavljeno na dan donošenja, a on se istoga dana, izjavom na zapisnik, odrekao prava na 

žalbu protiv toga rješenja. Slijedom toga rješenje je postalo izvršno 16. srpnja 2017.

Člankom 7. stavkom 1. podstavkom 4. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za 

opću upravu Grada Novograda utvrđeno je radno mjesto „Viši savjetnik za društvene 

djelatnosti“ koje je od 12. prosinca 2016. nepopunjeno i za koje je bio raspisan natječaj 

na koji se službenik prijavio. Slijedom toga službenik je raspoređen na to radno mjesto.

U postupku koji je prethodio donošenju ovoga rješenja utvrđeno je da službenik nije 

položio državni stručni ispit pa je odlučeno kao u točki 2. izreke, sukladno članku 

14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi.

Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno Odluci o visini osnovice 

za plaću službenika i namještenika Grada Novograda i Odluci o visini kofi cijenata za 

obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda (oba akta objavljena su u 

Službenom glasniku Grada Novograda, br. 4/2012).   

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem poštom ili 

izravno, a može se i izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada No-

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

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

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 23.5.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda  

(Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku rasporeda u službu, postupa-

jući po zahtjevu ANKE ANIĆ iz Dolovca, Domovinskog rata b.b., pročelnik Gradskog 

ureda za opću upravu Grada Novograda donio je 23. svibnja 2017.

RJEŠENJE

1. Odgađa se dan početka rada ANKE ANIĆ iz Dolovca, Domovinskog rata bb, koja 

je rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda raspoređena na radno 

mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u istom Uredu te je službenica dužna 

započeti s radom dana 1. rujna 2017.

2. Ako službenica ne počne raditi određenog dana, smatrat će se da je odustala od 

prijema u službu i rasporeda na radno mjesto te će se u službu primiti drugi kandidat s 

rang-liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Obrazloženje

Člankom 27. stavkom 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da se dan početka rada može posebnim

rješenjem iz opravdanih razloga odgoditi za određeno vrijeme.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Anka Anić primljena u službu rješenjem 

KLASA: ___  URBROJ: ___ od 2. svibnja 2017., a rješenjem KLASA: ___ URBROJ: ___ od 

3. svibnja 2017. raspoređena na radno mjesto „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u 

Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, s utvrđenim početkom rada

1. lipnja 2017.

RJEŠENJE O ODGODI DANA POČETKA RADA
(Članak 27. stavak 4. Zakona)
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Po primitku rješenja o rasporedu Anka Anić se 20. svibnja 2017. podneskom obratila 

pročelniku Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, navodeći da joj je nakon 

dostave rješenja o prijemu u službu i rješenja o rasporedu neočekivano dijagnosticirano 

oboljenje radi kojega se mora podvrći hitnoj operaciji. Ističe da je operacija zakaza-

na za 4. lipnja 2017., a da postoperativni oporavak traje oko 2 mjeseca. Svoje navode 

pot krijepila je medicinskom dokumentacijom i predložila da se vrijeme početka rada 

odgodi do 1. rujna 2017.  

S obzirom na to da ne postoje razlozi poslovne naravi koji ukazuju na neprihvatljivost 

odgode dana početka rada te da su razlozi podnositeljice zahtjeva zbog kojih traži 

odgodu razumni i potkrijepljeni odgovarajućim dokazima, odlučeno je kao u točki 1. 

izreke ovoga rješenja. 

Točka 2. izreke temelji se na članku 27. stavku 5. i 6. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem poštom ili 

izravno, a može se i izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada No-

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

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

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Anka Anić ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 6.5.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni 

glasnik Ličko-senjske županije, br. 4/14), u postupku prijema u službu MARIJE MARIĆ, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj 

dužnosti, donio je 6. svibnja 2017.

RJEŠENJE

1. MARIJA MARIĆ iz Rogoznice, Domovinskog rata bb, mag.iur., s ukupno 8 godina 

4 mjeseca i 4 dana radnog staža u struci, prima se u službu na radno mjesto „Savjetnik 

za komunalne djelatnosti“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova.

2. Službenica se prima u službu na određeno vrijeme, do povratka službenika Pere 

Perića s bolovanja, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

3. Službenica je položila 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 Ilova.

6. Žalba protiv ovoga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

RJEŠENJE O PRIJEMU U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
(Članak 28. Zakona)
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Obrazloženje

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

(regionalnoj) samoupravi propisano je među ostalim da službenik može biti primljen u 

službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova, poslova čiji se opseg 

privremeno povećao i zamjene na duže vrijeme odsutnog službenika. Stavkom 4. istoga 

članka utvrđeno je da služba na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog 

službenika može trajati do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanka 

njegove službe.

U provedenom postupku utvrđeno je da je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Ilova 12. travnja 2017. raspisao oglas za radno mjesto savjetnika za komunalne 

djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, do povratka službenika Pere 

Perića s bolovanja. 

Marija Marić iz Rogoznice, Domovinskog rata bb, mag.iur., s ukupno 8 godina 4 mjeseca 

i 4 dana radnog staža u struci, prijavila se na raspisani oglas.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo da je prijava Marije Marić 

pravodobna i potpuna, da imenovana ispunjava sve opće i posebne uvjete za prijem u 

službu te da je postigla najbolji rezultat tijekom provjere znanja i sposobnosti

prijavljenih kandidata, 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.

Prijavi na oglas službenica je priložila Uvjerenje Ministarstva uprave KLASA: ___

URBROJ: ___ od 7.12.2012. iz kojega proizlazi da je položila državni stručni ispit za 

visoku školsku spremu. 

Točka 4. izreke temelji se na odredbi članka 27. stavka 1. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Plaća službenice utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno Odluci o visini osnovice 

za plaću službenika i namještenika Općine Ilova i Odluci o visini kofi cijenata za obračun 

plaća službenika i namještenika Općine Ilova (oba akta objavljena su u Službenom glas-

niku Ličko-senjske županije, br. 4/12).
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Točka 6. izreke temelji se na odredbi članka 29. stavka 4. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja kandidati koji su se prijavili na oglas a nisu primljeni u službu 

mogu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu općinskom načelniku 

Općine Ilova. Žalba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili neposredno, ili izjaviti 

na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova. Na žalbu se ne plaća up-

ravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama 

(Narodne novine, br. 115/2016).

         Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Marija Marić ...

2. Ostali kandidati prijavljeni na oglas (imenom i prezimenom)

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 12.1.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i član-

ka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda  

(Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/10), u postupku prijema u službu vježbenika 

DAMIRA HORVATA, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, pos-

tupajući po službenoj dužnosti, donio je 12. siječnja 2017.

RJEŠENJE

1. DAMIR HORVAT iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., bez radnog staža 

u struci, prima se u službu kao vježbenik u Gradskom uredu za opću upravu Grada No-

vograda.

2. Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

3. Vježbenik je dužan položiti državni stručni ispit do isteka vježbeničkog staža.

4. Plaća vježbenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i općim 

aktima Grada Novograda.

5. O rasporedu na radno mjesto za koje se vježbenik ososobljava donijet će se 

posebno rješenje, kojim će se utvrditi dan početka rada.

RJEŠENJE O PRIJEMU U SLUŽBU VJEŽBENIKA
(Članak 86.)
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Obrazloženje

Pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda raspisao je 27. prosinca 

2017. javni natječaj za prijem vježbenika pravne struke u Gradski ured za opću upravu 

Grada Novograda, sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenici-

ma u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 21. Pravilnika o unutarnjem 

redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda.

U provedenom postupku utvrđeno je da se među ostalim kandidatima na raspisani 

javni natječaj prijavio i Damir Horvat iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., bez 

radnog staža u struci. Povjerenstvo za provedbu natječaja u svom je izvješću utvrdilo 

da je prijava Damira Horvata pravodobna i potpuna, da imenovani ispunjava sve opće 

i posebne uvjete za prijem u službu u svojstvu vježbenika te da je postigao najbolji re-

zultat tijekom provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata, čime je na rang-listi 

kandidata zauzeo prvo mjesto. 

Člankom 86. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da vježbenički staž traje 12 mjeseci. 

Člankom 88. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da je vježbenik dužan položiti državni stručni ispit 

do isteka vježbeničkog staža.

Plaća vježbenika utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno odredbama zakona, Odluci 

o visini osnovice za plaću službenika i namještenika Grada Novogradai Odluci o visini 

kofi cijenata za obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda, (oba akta 

objavljena su u Službenom glasniku Službenom glasniku Grada Novograda, br. 4/12). 

Točka 5. izreke ovog rješenja u skladu je s odredbom članka 27. stavka 1. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja kandidati koji su se prijavili na natječaj a nisu primljeni u službu 

kao vježbenici mogu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu gra-

donačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem ili izjaviti na 

zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća 

upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojba-

ma (Narodne novine, br. 115/2016).

      

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Damir Horvat ...

2. Ostali kandidati prijavljeni na natječaj (imenom i prezimenom)

3. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

4. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 27.12.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i član-

ka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novogra-

da  (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/10), pročelnik Gradskog ureda za opću 

upravu Grada Novograda, postupajući po zahtjevu vježbenika DAMIRA HORVATA za 

produženje vježbeničkog staža, donio je 27. prosinca 2017.

RJEŠENJE

1. DAMIRU HORVATU iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., primljenom 

u službu u svojstvu vježbenika u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, 

produžava se vježbenički staž do 15. ožujka 2018.

2. Za vrijeme produženog vježbeničkog staža vježbenik ostvaruje pravo na plaću u 

dosadašnjem iznosu. 

3. Vježbenik je dužan položiti državni stručni ispit do kraja produženog vježbenič kog staža.

Obrazloženje

Damir Horvat iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., primljen je u službu u

svoj stvu vježbenika u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, rješenjem 

ovog upravnog tijela KLASA: __  URBROJ: ___ od 12. siječnja 2017. Navedenim

rješenjem vježbeniku je, sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđena obveza da do 

isteka vježbeničkog staža položi državni stručni ispit. Sukladno članku 86. stavku 3. 

istog Zakona, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

RJEŠENJE O PRODUŽENJU VJEŽBENIČKOG STAŽA
(Članak 88. stavak 2. Zakona)
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U provedenom postupku utvrđeno je da je vježbenički staž Damira Horvata započeo 13. 

siječnja 2017. Slijedom toga vježbenik državni stručni ispit mora položiti do 12. siječnja 

2018.

Člankom 88. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se vježbeniku koji iz opravdanih razlo-

ga ne položi državni stručni ispit može produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca.

Zahtjevom od 22. prosinca 2017. vježbenik je zatražio da mu se produži vježbenički staž 

do 15. ožujka 2018. U zahtjevu navodi da mu je krajem studenoga 2017. dijagnosticira-

no oboljenje koje zahtijeva dodatnu medicinsku obradu i hitnu terapiju. Pojašnjava da 

se zbog toga nije mogao posvetiti učenju te da neće moći položiti državni stručni ispit 

u određenom roku. Podnesku prilaže uvjerenje liječnika opće prakse i uvjerenje speci-

jalista za kardiovaskularne bolesti KBC-a Zagreb.  

U provedenom postupku utvrđeno je da vježbenik nije položio državni stručni ispit 

u roku koji je utvrđen rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, 

KLASA: __  URBROJ: __ od 12. siječnja 2017., odnosno do 12. siječnja 2018. Iz priložene 

medicinske dokumentacije proizlazi da je vježbeniku dijagnosticirano akutno oboljenje 

krvnih žila koje zahtijeva česte terapije i posjete liječniku zbog čega vježbenik ne može 

položiti državni stručni ispit u utvrđenom roku što, prema ocjeni ovoga tijela,

predstavlja opravdani razlog za produženje vježbeničkog staža. 

Za vrijeme produženog vježbeničkog staža plaća vježbenika obračunat će se temeljem 

rješenja  KLASA: ___ URBROJ: ___ od 12. siječnja 2017., kojim je utvrđena plaća vježbe-

nika na početku vježbeničkog staža.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem poštom ili izrav-

no, a može se i izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda.

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

upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

Pero Perić, pročelnik

DOSTAVITI:

1. Damir Horvat ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 7.8.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novogra-

da  (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku produženja službe na 

neodređeno vrijeme vježbeniku DAMIRU HORVATU, pročelnik Gradskog ureda za opću 

upravu Grada Novograda, postupajući po zahtjevu vježbenika, donio je 7. kolovoza 2017.

RJEŠENJE

1. DAMIRU HORVATU iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., vježbeniku u 

Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, produžava se služba na neodređe-

no vrijeme.

2. O rasporedu službenika na radno mjesto donijet će se posebno rješenje.

3. Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem.   

Obrazloženje

Damir Horvat iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.iur., primljen je u službu u

svojstvu vježbenika u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, rješenjem 

ovog tijela KLASA: __ URBROJ: __ od 15. kolovoza 2016. Člankom 86. stavkom 3. Za-

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

utvrđeno je da vježbenički staž traje 12 mjeseci. Sukladno tome vježbenički staž imeno-

vanog prestaje 14. kolovoza 2017.

RJEŠENJE O PRODUŽENJU SLUŽBE VJEŽBENIKU NA 
NEODREĐENO VRIJEME
(Članak 91.)
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Člankom 91. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regional-

noj) samoupravi propisano je da se vježbeniku koji položi državni stručni ispit služba 

može produžiti na neodređeno vrijeme ako u upravnom tijelu postoji slobodno radno 

mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

Uvidom u evidenciju rada i pisana izvješća pročelnika Gradskog ureda za opću up-

ravu Grada Novograda, u provedenom postupku utvrđeno je da je vježbenik tijekom 

vježbeničkog staža uredno obavljao radne zadatke te da su nadređeni njegov rad

ocijenili visokim ocjenama. Vježbenik je 1. kolovoza 2017. podnio zahtjev da mu se 

služba produži na neodređeno vrijeme i da ga se rasporedi na jedno od slobodnih

radnih mjesta. 

Člankom 7. stavkom 5. podstavkom 3. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za 

opću upravu Grada Novograda sistematizirano je radno mjesto „Referent za opće up-

ravne poslove“, za koje su utvrđeni uvjeti: visoka školska sprema pravne ili ekonomske 

struke (mag.iur., mag.oec. ili odgovarajuća zvanja stečena prema prijašnjim propisima), 

1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računalu. Navedeno radno mjesto u tre-

nutku donošenja ovoga rješenja nije popunjeno.

Protekom vježbeničkog staža vježbenik ima jednu godinu radnog staža, ima

odgovarajuće akademsko zvanje (mag.iur.), položio je državni stručni ispite ispunjava i 

druge formalne uvjete utvrđene za navedeno radno mjesto. Pored toga u postupku je ut-

vrđeno da postoji obostrana volja da se vježbeniku služba produži na neodređeno vrijeme.

Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem, sukladno zakonu i Odluci o visini 

osnovice za plaću službenika i namještenika Grada Novograda te Odluci o visini

kofi cijenata za obračun plaća službenika i namještenika Grada Novograda (oba akta 

objavljena su u Službenom glasniku grada Novograda, br. 4/2012).   

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili 

neposredno, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. 

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

upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

         Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Damir Horvat ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 28.4.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za graditeljstvo i prostorno planiranje 

Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku zadrža-

vanja na radu službenika MIRKA MIRIĆA, pročelnik Gradskog ureda za graditeljstvo i 

prostorno planiranje Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je

28. travnja 2017.

RJEŠENJE

1. MIRKO MIRIĆ iz Dolovca, Domovinskog rata bb, mag.ing.arch., s ukupno 32 

godine radnog staža u struci, raspoređen na radno mjesto „Viši savjetnik za gradnju“ u 

Gradskom uredu za graditeljstvo i prostorno planiranje Grada Novograda, zadržava se 

na radu na navedenom radnom mjestu do 31. prosinca 2018.

2. Službenik nastavlja primati plaću u dosadašnjem iznosu.

Obrazloženje

Člankom 115. stavkom 1. točkom c) Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službeniku prestaje služba po 

sili zakona kad navrši 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža. U tom 

slučaju služba prestaje posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti. Odredbom 

stavka 2. istoga članka propisano je da se iznimno, radi dovršenja poslova ili drugih 

opravdanih razloga, može donijeti rješenje o zadržavanju na radu službenika, ali ne 

duže od dvije godine.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Mirko Mirić, službenik zaposlen na rad-

nom mjestu „Viši savjetnik za gradnju“ u Gradskom uredu za graditeljstvo i prostorno 

RJEŠENJE O ZADRŽAVANJU SLUŽBENIKA NA RADU
(Članak 115. stavak 2. i 3.) 
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planiranje Grada Novograda, 26. travnja 2017. navršio 65 godina života te da je do tog 

datuma ostvario 32 godine mirovinskog staža pa su ispunjeni uvjeti za prestanak službe 

po sili zakona, sukladno članku 115. stavku 1. točki c) Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Budući da službenik duže 

vrijeme radi na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, pri čemu njemu 

nadređeni službenik njegov rad ocjenjuje kao odgovoran i učinkovit, njegov odlazak u 

mirovinu bitno bi usporio proces ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na područ-

ju Grada Novograda. Dajući u Gradskom uredu za graditeljstvo i prostorno planiranje 

Grada Novograda izjavu na zapisnik (URBROJ: ___  KLASA: ___ od 27. travnja 2017.), 

službenik je među ostalim istaknuo da je suglasan s tim da mu se radni odnos produži 

do 31. prosinca 2018.

Budući da se službenik zadržava na radu na istom radnom mjestu na kojem je radio i u 

trenutku kada su se ispunili uvjeti za njegovo umirovljenje, o plaći službenika neće se 

donositi posebno, novo rješenje već će primijeniti rješenje ovog tijela KLASA: __

URBROJ: __ od 15. kolovoza 2012..  

Slijedom iznesenoga, a temeljem citiranih zakonskih odredbi, odlučeno je kao u izreci 

ovoga rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili 

neposredno, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. 

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

upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Mirko Mirić ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Pismohrana
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Akti koji se donose tijekom službe

II.


RJEŠENJE O ODOBRAVANJU RADA IZVAN REDOVITOG RADOG VREMENA

(Članak 38. stavak 1. Zakona)



KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 1.9.2017.



Pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku izdavanja odobrenja za rad izvan redovitog radnog vremena, postupajući po zahtjevu službenika MATE MATIĆA, višeg referenta za komunalni doprinos u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, donio je 1. rujna 2017.





R J E Š E N J E



Službeniku MATI MATIĆU izNovograda, Domovinskog rata bb, mag.ing.agr., zaposlenom na radnom mjestu „Viši referent za komunalni doprinos“ u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, odobrava se uzgoj i prodaja ukrasnog bilja putem obrta AVEX iz Matića b.b., izvan redovitog radnog vremena.







O b r a z l o ž e n j e





Službenik Mate Matić, zaposlen na radnom mjestu višeg referenta za komunalni doprinos u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, podnio je 21. kolovoza 2017. pročelniku Odjela zahtjev za izdavanje odobrenja za rad izvan redovitog radnog vremena. U zahtjevu je naveo da je vlasnik zemljišne parcele u Matićima b.b., površine 600 m2, na kojoj je izgradio manji plastenik s namjerom uzgoja ukrasnog bilja. S tim je ciljem, ističe u zahtjevu, registrirao i obrt AVEX za uzgoj i prodaju ukrasnog bilja. Smatra da obavljanje opisanog posla nije u suprotnosti sa službeničkim obvezama i odgovornostima pa moli da mu se izda odobrenje za obavljanje rada izvan redovitog radnog vremena.



Člankom 38. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službenik može izvan redovitog radnog vremena, po prethodno pisanom odobrenju pročelnika upravnog tijela, samostalno obavljati poslove ili raditi kod drugoga ako to nije u suprotnosti sa službom, odnosno ako posebnim zakonom nije drukčije propisano te ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu službe.



U provedenom postupku utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva službenik zaposlen na radnom mjestu višeg referenta za komunalni doprinos u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, kojemu je veći dio redovitih radnih zadataka vezan uz vođenje postupaka radi utvrđivanja komunalnog doprinosa te prisilnog izvršenja rješenja o komunalnom doprinosu. Prema tome, obavljanje poslova vezanih uz uzgoj i prodaju ukrasnog bilja putem registriranog obrta ni na koji način nije u suprotnosti sa službom, nije zabranjeno posebnim zakonom, ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu službe. 



Slijedom iznesenoga, temeljem članka 38. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili neposredno, ili izjaviti na zapisnik u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.









									Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Osobni očevidnik službenika Mate Matića

3. Pismohrana























































ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ZBOG LAKE POVREDE 

SLUŽBENE DUŽNOSTI

(Članak 57. stavak 1. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 11.5.2017.



Pročelnik Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, temeljem članka 5. stavka 1. i 2. te članka 57. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku zbog lake povrede službene dužnosti komunalnog redara PERE PERIĆA, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 11. svibnja 2017.





Z A K L J U Č A K





Protiv službenika PERE PERIĆA iz Pražnice, Domovinskog rata bb, zaposlenog na radnom mjestu komunalnog redara u Odsjeku za komunalne poslove Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, pokreće se postupak radi lake povrede službene dužnosti zbogosnovane sumnje da je dana 7. svibnja 2017. neopravdano izostao s posla.





O b r a z l o ž e n j e



Člankom 45. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da je laka povreda službene dužnosti neopravdan izostanak s posla jedan dan.



Člankom 57. stavkom 1. istog Zakona propisano je da postupak zbog lake povrede službene dužnosti pokreće zaključkom pročelnik upravnog tijela.



U provedenom postupku utvrđeno je da je službenik Pero Perić, zaposlen na radnom mjestu komunalnog redara u Odsjeku za komunalne poslove Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, izostao s posla 7. svibnja 2017. a da prethodno o tome nije obavijestio nadređenog službenika. Nadređeni službenik, voditelj Odsjeka za komunalne poslove, izjavio je da je Peru Perića toga dana nekoliko puta zvao telefonom, ali mu on nije odgovorio. U izjavi na zapisnik koji se nalazi u spisu predmeta službenik ističe da ne želi iznositi detalje svoga odsustva, ali da nema valjano opravdanje za izostanak s radnog mjesta.



Slijedom iznesenoga, postoji osnovana sumnja da je službenik počinio laku povredu službene dužnosti pa je valjalo odlučiti kao u izreci.











Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga zaključka može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Uredu za promet i komunalne poslove Grada Novograda. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.





									

									    Mato Matić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Pero Perić ...

2. Osobni očevidnik službenika Pere Perića

3. Pismohrana







































































RJEŠENJE O KAZNI ZA LAKU POVREDU SLUŽBENE DUŽNOSTI

(Članak 47. stavak 1. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 12.5.2017.



Pročelnik Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, temeljem članka 5. stavka 1. i 2. te članka 47. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku radi lake povrede službene dužnosti komunalnog redara PERE PERIĆA, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 12. svibnja 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenik PERO PERIĆ iz Pražnice, Domovinskog rata bb, zaposlen na radnom mjestu komunalnog redara u Odsjeku za komunalne poslove Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, 



kriv je



zbog toga što je dana 7. svibnja 2017. neopravdano izostao s posla pa mu se izriče 



o p o m e n a.



2. Izrečena kazna zabilježit će se u osobnom očevidniku službenika. 





O b r a z l o ž e n j e



Zaključkom KLASA: __ URBROJ: __ od 11. svibnja 2017. pročelnik Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda pokrenuo je postupak zbog lake povrede službene dužnosti protiv Pere Perića, zaposlenog na radnom mjestu komunalnog redara u Odsjeku za komunalne poslove Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda.



Člankom 45. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 32. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda propisano je da je laka povreda službene dužnosti neopravdan izostanak s posla jedan dan.



U provedenom postupku izvršen je uvid u Evidenciju rada Odsjeka za komunalne poslove Ureda za promet i komunalne poslove te je utvrđeno da je okrivljeni Pero Perić izostao s posla dana 7. svibnja  2017. 



Nadređeni službenik, voditelj Odsjeka za komunalne poslove Ureda za promet i komunalne poslove izjavio je da je okrivljenog na dan odsustva nekoliko puta zvao telefonom, ali mu on nije uzvratio poziv. Aktom KLASA: __ URBROJ: __ od 8. svibnja 2017., koji je okrivljenom uručen istoga dana, zatražio je od okrivljenog da opravda svoj izostanak. U izjavi danoj na zapisnik službenik je istaknuo da ne želi iznositi detalje svoga odsustva, ali da nema valjano opravdanje za izostanak s radnog mjesta.



Tijekom postupka izvršen je uvid u Evidenciju rada Odsjeka za komunalne poslove i Osobni očevidnik okrivljenoga te je utvrđeno da okrivljeni 7. svibnja 2017. nije zatražio dan godišnjeg odmora niti mu je po bilo kojoj osnovi odobren slobodan dan.   



Svjedokinja Anka Anić iz Pražnice, Hrvatskoga proljeća b.b., izjavila je da okrivljenog Peru Perića osobno poznaje jer žive u susjedstvu. Istaknula je da je okrivljenog vidjela dana 7. svibnja 2017. oko 11:00 sati u ugostiteljskom objektu Zlatno zvono koji se nalazi u Pražnici. Prema navodima svjedokinje okrivljeni je bio u društvu više osoba i pod vidnim utjecajem alkohola. Navodi da mu se obratila i upitala ga je li uzeo godišnji odmor, na što je okrivljeni odgovorio da nije, ali da ima slobodan dan.



Prema tome u provedenom je postupku utvrđeno da je okrivljeni dana 7. svibnja 2017. neopravdano izostao s posla pa mu je, temeljem članka 64. stavka 1. podstavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izrečena opomena. 



Prilikom odabira kazne pročelnik Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda imao je u vidu okolnost da protiv okrivljenoga do sada nije vođen stegovni postupak, da je okrivljeni tri posljednje godine ocijenjen ocjenom vrlo dobar te da osim razloga ovoga postupka nije bilo drugih primjedbi na rad okrivljenoga. Osim iznesenoga, nisu utvrđene otegotne okolnosti koje bi prilikom izricanja kazne trebalo imati u vidu.



Slijedom navedenoga valjalo je odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:





Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba Službeničkom sudu Osječko-baranjske županije. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Uredu za promet i komunalne poslove Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba.







									

									    Mato Matić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Pero Perić ...

2. Osobni očevidnik službenika Pere Perića

3. Pismohrana



Oky
File Attachment
Akti koji se donose tijekom službe.docx
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RJEŠENJE O ODOBRAVANJU RADA IZVAN REDOVITOG
RADNOG VREMENA
(Članak 38. stavak 1. Zakona)

KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 1.9.2017.

Pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, temeljem članka 5. stav-

ka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutar-

njem redu Odjela za promet i komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik 

Grada Novograda, br. 26/11), u postupku izdavanja odobrenja za rad izvan redovitog 

radnog vremena, postupajući po zahtjevu službenika MATE MATIĆA, višeg referenta za 

komunalni doprinos u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, donio 

je 1. rujna 2017.

RJEŠENJE

Službeniku MATI MATIĆU iz Novograda, Domovinskog rata bb, mag.ing.agr., zaposle-

nom na radnom mjestu „Viši referent za komunalni doprinos“ u Odjelu za promet i ko-

munalne poslove Grada Novograda, odobrava se uzgoj i prodaja ukrasnog bilja putem 

obrta AVEX iz Matića b.b., izvan redovitog radnog vremena.

Obrazloženje

Službenik Mate Matić, zaposlen na radnom mjestu višeg referenta za komunalni dopri-

nos u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, podnio je 21. kolovoza 

2017. pročelniku Odjela zahtjev za izdavanje odobrenja za rad izvan redovitog radnog 

vremena. U zahtjevu je naveo da je vlasnik zemljišne parcele u Matićima b.b., površine 

600 m2, na kojoj je izgradio manji plastenik s namjerom uzgoja ukrasnog bilja. S tim je 

ciljem, ističe u zahtjevu, registrirao i obrt AVEX za uzgoj i prodaju ukrasnog bilja. Smatra 

da obavljanje opisanog posla nije u suprotnosti sa službeničkim obvezama i odgovor nostima pa 

moli da mu se izda odobrenje za obavljanje rada izvan redovitog radnog vremena.
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Člankom 38. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da službenik može izvan redovitog radnog vre-

mena, po prethodno pisanom odobrenju pročelnika upravnog tijela, samostalno obav-

ljati poslove ili raditi kod drugoga ako to nije u suprotnosti sa službom, odnosno ako 

posebnim zakonom nije drukčije propisano te ne predstavlja sukob interesa ili prepreku 

za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu službe.

U provedenom postupku utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva službenik zaposlen na 

radnom mjestu višeg referenta za komunalni doprinos u Odjelu za promet i komu-

nalne poslove Grada Novograda, kojemu je veći dio redovitih radnih zadataka vezan 

uz vođenje postupaka radi utvrđivanja komunalnog doprinosa te prisilnog izvršenja 

rješenja o komunalnom doprinosu. Prema tome, obavljanje poslova vezanih uz uzgoj 

i prodaju ukrasnog bilja putem registriranog obrta ni na koji način nije u suprotnosti sa 

službom, nije zabranjeno posebnim zakonom, ne predstavlja sukob interesa ili prepreku 

za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu službe. 

Slijedom iznesenoga, temeljem članka 38. stavka 4. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odlučeno je kao u izreci 

ovoga rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, poštom ili 

neposredno, ili izjaviti na zapisnik u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada

Novograda. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

         Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Osobni očevidnik službenika Mate Matića

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 11.5.2017.

Pročelnik Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, temeljem članka 5. 

stavka 1. i 2. te članka 57. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novo-

grada (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku zbog lake povrede 

službene dužnosti komunalnog redara PERE PERIĆA, postupajući po službenoj dužno-

sti, donio je 11. svibnja 2017.

ZAKLJUČAK

Protiv službenika PERE PERIĆA iz Pražnice, Domovinskog rata bb, zaposlenog na rad-

nom mjestu komunalnog redara u Odsjeku za komunalne poslove Ureda za promet i 

komunalne poslove Grada Novograda, pokreće se postupak radi lake povrede službene 

dužnosti zbog osnovane sumnje da je dana 7. svibnja 2017. neopravdano izostao s posla.

Obrazloženje

Člankom 45. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da je laka povreda službene 

dužnosti neopravdan izostanak s posla jedan dan.

Člankom 57. stavkom 1. istog Zakona propisano je da postupak zbog lake povrede 

službene dužnosti pokreće zaključkom pročelnik upravnog tijela.

U provedenom postupku utvrđeno je da je službenik Pero Perić, zaposlen na radnom 

mjestu komunalnog redara u Odsjeku za komunalne poslove Ureda za promet i komu-

nalne poslove Grada Novograda, izostao s posla 7. svibnja 2017. a da prethodno o tome 

nije obavijestio nadređenog službenika. Nadređeni službenik, voditelj Odsjeka za ko-

ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ZBOG LAKE POVREDE 
SLUŽBENE DUŽNOSTI
(Članak 57. stavak 1. Zakona)
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munalne poslove, izjavio je da je Peru Perića toga dana nekoliko puta zvao telefonom, 

ali mu on nije odgovorio. U izjavi na zapisnik koji se nalazi u spisu predmeta službenik 

ističe da ne želi iznositi detalje svoga odsustva, ali da nema valjano opravdanje za izos-

tanak s radnog mjesta.

Slijedom iznesenoga, postoji osnovana sumnja da je službenik počinio laku povredu 

službene dužnosti pa je valjalo odlučiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga zaključka može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjavi-

ti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, 

neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Uredu za promet i komunalne poslove 

Grada Novograda. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

         

Mato Matić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Pero Perić ...

2. Osobni očevidnik službenika Pere Perića

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 12.5.2017.

Pročelnik Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, temeljem članka 

5. stavka 1. i 2. te članka 47. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokal-

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i 

članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za promet i komunalne poslove Grada 

Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku radi lake povrede 

službene dužnosti komunalnog redara PERE PERIĆA, postupajući po službenoj dužno-

sti, donio je 12. svibnja 2017.

RJEŠENJE

1. Službenik PERO PERIĆ iz Pražnice, Domovinskog rata bb, zaposlen na radnom 

mjestu komunalnog redara u Odsjeku za komunalne poslove Ureda za promet i komu-

nalne poslove Grada Novograda, 

kriv je

zbog toga što je dana 7. svibnja 2017. neopravdano izostao s posla pa mu se izriče 

opomena

2. Izrečena kazna zabilježit će se u osobnom očevidniku službenika. 

Obrazloženje

Zaključkom KLASA: __ URBROJ: __ od 11. svibnja 2017. pročelnik Ureda za promet i ko-

munalne poslove Grada Novograda pokrenuo je postupak zbog lake povrede službene 

dužnosti protiv Pere Perića, zaposlenog na radnom mjestu komunalnog redara u Ods-

jeku za komunalne poslove Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda.

ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ZBOG LAKE POVREDE 
SLUŽBENE DUŽNOSTI
(Članak 57. stavak 1. Zakona)
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Člankom 45. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lo-

kalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 32. Pravilnika o unutarnjem redu 

Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda propisano je da je laka povre-

da službene dužnosti neopravdan izostanak s posla jedan dan.

U provedenom postupku izvršen je uvid u Evidenciju rada Odsjeka za komunalne 

poslove Ureda za promet i komunalne poslove te je utvrđeno da je okrivljeni Pero Perić 

izostao s posla dana 7. svibnja  2017. 

Nadređeni službenik, voditelj Odsjeka za komunalne posloveUreda za promet i komu-

nalne posloveizjavio je da je okrivljenog na dan odsustva nekoliko puta zvao telefonom, 

ali mu on nije uzvratio poziv. Aktom KLASA: __ URBROJ: __ od 8. svibnja 2017., koji je 

okrivljenom uručen istoga dana, zatražio je od okrivljenog da opravda svoj izostanak. U 

izjavi danoj na zapisnik službenik je istaknuo da ne želi iznositi detalje svoga odsustva, 

ali da nema valjano opravdanje za izostanak s radnog mjesta.

Tijekom postupka izvršen je uvid u Evidenciju rada Odsjeka za komunalne poslove i 

Osob ni očevidnik okrivljenoga te je utvrđeno da okrivljeni 7. svibnja 2017. nije zatražio 

dan godišnjeg odmora niti mu je po bilo kojoj osnovi odobren slobodan dan.   

Svjedokinja Anka Anić iz Pražnice, Hrvatskoga proljeća b.b., izjavila je da okrivljenog 

Peru Perića osobno poznaje jer žive u susjedstvu. Istaknula je da je okrivljenog vidjela 

dana 7. svibnja 2017. oko 11:00 sati u ugostiteljskom objektu Zlatno zvono koji se nalazi 

u Pražnici. Prema navodima svjedokinje okrivljeni je bio u društvu više osoba i pod vid-

nim utjecajem alkohola. Navodi da mu se obratila i upitala ga je li uzeo godišnji odmor, 

na što je okrivljeni odgovorio da nije, ali da ima slobodan dan.

Prema tome u provedenom je postupku utvrđeno da je okrivljeni dana 7. svibnja 2017. 

neopravdano izostao s posla pa mu je, temeljem članka 64. stavka 1. podstavka 1. Za-

kona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

izrečena opomena. 

Prilikom odabira kazne pročelnik Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novo-

grada imao je u vidu okolnost da protiv okrivljenoga do sada nije vođen stegovni pos-

tupak, da je okrivljeni tri posljednje godine ocijenjen ocjenom vrlo dobar te da osim ra-

zloga ovoga postupka nije bilo drugih primjedbi na rad okrivljenoga. Osim iznesenoga, 

nisu utvrđene otegotne okolnosti koje bi prilikom izricanja kazne trebalo imati u vidu.

Slijedom navedenoga valjalo je odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žal-

ba Službeničkom sudu Osječko-baranjske županije. Žalba se može podnijeti pisanim 

putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Uredu za promet i komunalne 

poslove Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba5. 

Mato Matić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Pero Perić ...

2. Osobni očevidnik službenika Pere Perića

3. Pismohrana

5 Člankom 53. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi propisano je da se u postupku zbog povrede službene dužnosti ne plaćaju pristojbe.
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Akti koji se donose u vezi s 
odgovornošću službenika za štetu 

III.


RJEŠENJE O NAKNADI ŠTETE KOJU POČINI SLUŽBENIK

(Članak 72. stavak 1. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 16.6.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. te članka 72. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za promet i komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku utvrđivanja nastanka i visine štete koju je počinio službenik BOŽO BOŽIĆ iz Novograda, Božići b.b., zaposlen na radnom mjestu komunalnog redara u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, pročelnik Odjela, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 16. lipnja 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenik BOŽO BOŽIĆ iz Novograda, Božići b.b., električar, zaposlen na radnom mjestu komunalnog redara u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, počinio je štetu na imovini u vlasništvu Grada Novograda u iznosu od 6.027,57 kuna.  



2. Službenik je dužan nadoknaditi iznos počinjene štete u roku od 30 dana od dana izvršnosti ovoga rješenja.



3. Službenik je dužan uplatiti naknadu štete u korist proračuna Grada Novograda, uplatom na račun HR_____, a prilikom uplate naznačiti model: HR01, uz sljedeći poziv na broj: __________.[footnoteRef:2] [2:  Način uplaćivanja prihoda proračuna svake godine propisuje Ministarstvo financija naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u tekućoj godini koja se objavljuje u Narodnim novinama.] 






O b r a z l o ž e n j e





Člankom 72. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da nastanak štete, njezinu visinu i okolnosti pod kojima je nastala utvrđuje pročelnik upravnog tijela, odnosno osoba koju on za to ovlasti, rješenjem.



U provedenom postupku pročelnik Odjela za promet i komunalne poslove Pero Perić izjavio je da je službenik Božo Božić dana 2. lipnja 2017. došao na posao u osam sati pod utjecajem alkohola. Protivno nalogu nadređenog službenika nije zbog alkoholiziranosti napustio radne prostorije i javio se na posao nakon otriježnjenja, već je sjeo u komunalno vozilo marke Fiat Doblo, reg. oznake GB234L i odvezao se u grad. Oko pola sata nakon njegova odlaska Odjel za promet i komunalne poslove nazvala je policija navodeći da je zaposlenik Odjela Božo Božić doživio prometnu nesreću na uglu Ulice Ljudevita Gaja i Ulice Mostova.



Uvidom u policijski zapisnik broj: P-1-17321/2 od 2. lipnja 2017. utvrđeno je da je u postupku očevida provedenom nakon prometne nezgode policija utvrdila da je službenik Božo Božić upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, pri čemu mu je izmjerena količina od 1,2 g/kg alkohola u krvi, te je na križanju Ulice Ljudevita Gaja i Ulice Mostova oduzeo prednost osobnom vozilu marke Renault clio, reg. oznake CC2345M i tako uzrokovao sudar dvaju vozila. Ove okolnosti utvrđene su policijskim zapisnikom broj: P-1-17321/2 od 2. lipnja2017., pa je protiv službenika Policijska postaja Marinovac podnijela optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Novogradu.     



Prethodno spomenutim policijskim zapisnikom šteta je na mjestu nezgode procijenjena na 7.000,00 kuna. Naknadnom detaljnijom procjenom utvrđeno je da šteta na vozilu oštećenika, koju će u konačnici snositi Grad Novograd, iznosi 2.760,12 kuna (prema računu automehaničarske radionice Renault Savić broj 123/2017 od 3. lipnja 2017.), a šteta na komunalnom vozilu u vlasništvu Grada iznosi 3.267,45 kuna (prema računu automehaničarske radionice Autocommerce Novograd broj 2/2017 od 6. lipnja 2017.). Dakle ukupna šteta iznosi 6.027,57 kuna. 



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.   







Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Uredu za promet i komunalne poslove Grada Novograda. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.









									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Božo Božić ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3. Osobni očevidnik službenika Bože Božića

4. Pismohrana













RJEŠENJE O NAKNADI ŠTETE KOJU POČINI PROČELNIK

(Članak 72. stavak 2. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 4.3.2017.



Temeljem članka 5. stavka 3. i članka 72. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku utvrđivanja visine štete koju je počinio službenik PERO PERIĆ iz Perića, Perići b.b., zaposlen na radnom mjestu pročelnika Odjela za promet i komunalne poslove Grada Novograda, gradonačelnik Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 4. ožujka 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenik PERO PERIĆ iz Perića, Perići b.b., univ.spec.traff., zaposlen na radnom mjestu pročelnika Odjela za promet i komunalne poslove Grada Novograda, počinio je štetu na imovini u vlasništvu Grada Novograda u iznosu od 13.629,16 kuna.  



2. Službenik je dužan nadoknaditi iznos počinjene štete u šest jednakih obroka od 2.271,53 kune s tim da je prvi obrok dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana izvršnosti ovoga rješenja, a svaki sljedeći obrok do 10. u mjesecu, tijekom narednih pet mjeseci.



3. Službenik je dužan uplatiti naknadu štete u korist proračuna Grada Novograda, uplatom na račun HR_____, a prilikom uplate naznačiti model: HR01, uz sljedeći poziv na broj: __________.





O b r a z l o ž e n j e





Člankom 72. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da nastanak štete koju prouzroči pročelnik upravnog tijela, njenu visinu i okolnosti pod kojima je nastala utvrđuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ili osoba koju on za to ovlasti, rješenjem. 



U provedenom postupku utvrđeno je da je službenik Pero Perić 17. veljače 2017. koristio službeno vozilo marke Opel Astra, reg. ozn. OS772P te da je uslijed grube nepažnje, na benzinskoj postaja INA-e u ulici Domovinskog rata b.b., spremnik goriva automobila napunio neodgovarajućim benzinom super 95, iako se radi o automobilu koji troši dizel gorivo. Nakon punjenja spremnika krenuo je s benzinske postaje, ali je automobil ubrzo prestao raditi. Nakon poziva vučnoj službi automobil je odvezen u ovlašteni servis. Iz računa autoservisa Opel u Pristrani br. 1-17/2017 od 24. veljače 2017. proizlazi da izravna šteta na automobilu iznosi 12.486,16 kuna te da je šteta nastala zbog uporabe neodgovarajućeg goriva.



Navedenom iznosu štete pribrojen je i trošak vučne službe u iznosu od 687,00 kuna te cijena neodgovarajućeg goriva u iznosu od 456,00 kuna, pa je utvrđen ukupni iznos štete od 13.629,16 kuna.



Saslušan tijekom postupka službenik je izjavio da priznaje počinjenje štete, da je nije počinio namjerno već da je bio rastresen radi privatnih problema. Zatražio je plaćanje u obrocima.



Slijedom iznesenoga, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.   





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Upravni spor pokreće se tužbom,  a tužba se predaje Upravnom sudu u Osijeku u dva primjerka, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički. Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna.







								

							          Mate Matić, gradonačelnik 



DOSTAVITI:

1.	Pero Perić ...

2.	Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3.	Osobni očevidnik službenika Pere Perića

4.	Pismohrana













































SPORAZUM O NAKNADI ŠTETE 

(Članak 74. stavak 1. Zakona)





KLASA: 

URBROJ:

Ilova, 4.3.2017.



Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku utvrđenja visine i načina naknade štete, Pero Perić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova i Mato Matić, službenik zaposlen na radnom mjestu komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova,4. ožujka 2017. zaključili su







 S P O R A Z U M



I.



Strane Sporazuma suglasne su s tim da je službenik Mato Matić uslijed grubog nemara počinio štetu na vozilu marke Opel Astra, reg. ozn. DU772P u vlasništvu Općine Ilova te da ukupna šteta iznosi 13.629,16 kuna.



II.



Mato Matić će iznos štete iz točke I. ovog Sporazuma nadoknaditi u šest obroka i to tako da će prvi obrok u iznosu od 3.629,16 kuna platiti u roku od 15 dana od dana potpisa ovoga Sporazuma, a ostatak duga namiriti u pet obroka po 2.000,00 kuna koje će plaćati mjesečno, s tim da svaka rata dospijeva do 10. u mjesecu.



Zakašnjenjem plaćanja bilo kojeg obroka duga dospijeva cijeli preostali iznos duga. 



III.



Strane Sporazuma utvrđuju da ovaj Sporazum ima snagu ovršne isprave sukladno članku 74. stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u vezi s člankom 23. stavkom 1. podstavkom 7. Ovršnog zakona (Narodne novine, br.112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).









Za Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ilova:







Pero Perić, pročelnik 							Mato Matić



SPORAZUM O NAKNADI ŠTETE – USPOSTAVA PRIJAŠNJEG STANJA

(Članak 76. stavak 1. Zakona)





KLASA: 

URBROJ:

Ilova, 2.4.2017.



Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku dogovora o načinu naknade štete, Pero Perić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova i Mato Matić, službenik zaposlen na radnom mjestu komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova,2. travnja 2017. zaključili su





 S P O R A Z U M

o uspostavi prijašnjeg stanja





I.



Strane sporazuma suglasne su s tim da je službenik Mato Matić uslijed grubog nemara počinio štetu na pisaču marke HP Office Jet u vlasništvu Općine Ilova te da ukupna šteta iznosi 1.200,00 kuna.



Visina i narav štete iz stavka 1. utvrđeni su zapisnikom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela KLASA: __ URBROJ: __ od 26. ožujka 2017., koji se temelji na izjavi službenika Mate Matića i izvješću o kvaru izrađenom 24. ožujka 2017. u obrtu Printer servis iz Ilove.



II.



Službenik će u roku od 15 dana od dana potpisa ovoga sporazuma uspostaviti prijašnje stanje na način da će organizirati popravak pisača iz točke I. u ovlaštenom servisu i snositi trošak toga popravka do iznosa navedenog u točki I. ovog sporazuma, a po izvršenom popravku ispravan i funkcionalan pisač predati pročelniku Jedinstvenog upravnog odjelaOpćine Ilova. 



III.



Ako službenik ne dovede pisač u prijašnje stanje u roku utvrđenom točkom II. ovog sporazuma, donijet će se rješenje o naknadi štete sukladno odredbi članka 76. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 





Za Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ilova:







   Pero Perić, pročelnik 						Mato Matić



Oky
File Attachment
Akti koji se donose u vezi s odgovornošću službenika za štetu.docx
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 16.6.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. te članka 72. stavka 1. Zakona o službenicima i

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 

86/08, 61/11 i 4/18) i članka članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za promet 

i komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), 

u postupku utvrđivanja nastanka i visine štete koju je počinio službenik BOŽO BOŽIĆ 

iz Novograda, Božići b.b., zaposlen na radnom mjestu komunalnog redara u Odjelu 

za promet i komunalne poslove Grada Novograda, pročelnik Odjela, postupajući po 

službenoj dužnosti, donio je 16. lipnja 2017.

RJEŠENJE

1. Službenik BOŽO BOŽIĆ iz Novograda, Božići b.b., električar, zaposlen na rad-

nom mjestu komunalnog redara u Odjelu za promet i komunalne poslove Grada Novo-

grada, počinio je štetu na imovini u vlasništvu Grada Novograda u iznosu od 6.027,57 kuna.  

2. Službenik je dužan nadoknaditi iznos počinjene štete u roku od 30 dana od 

dana izvršnosti ovoga rješenja.

3. Službenik je dužan uplatiti naknadu štete u korist proračuna Grada Novograda, 

uplatom na račun HR_____, a prilikom uplate naznačiti model: HR01, uz sljedeći poziv 

na broj: __________. 

Obrazloženje

Člankom 72. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da nastanak štete, njezinu visinu i okolnosti 

pod kojima je nastala utvrđuje pročelnik upravnog tijela, odnosno osoba koju on za to 

ovlasti, rješenjem.

RJEŠENJE O NAKNADI ŠTETE KOJU POČINI SLUŽBENIK
(Članak 72. stavak 1. Zakona)
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U provedenom postupku pročelnik Odjela za promet i komunalne poslove Pero Perić 

izjavio je da je službenik Božo Božić dana 2. lipnja 2017. došao na posao u osam sati 

pod vidnim utjecajem alkohola. Protivno nalogu nadređenog službenikanije zbog al-

koholiziranosti napustio radne prostorije i javio se na posao nakon otriježnjenja, već je 

sjeo u komunalno vozilo marke Fiat Doblo, reg. oznake GB234L i odvezao se u grad. 

Oko pola sata nakon njegova odlaska Odjel za promet i komunalne poslove nazvala je 

policija navodeći da je zaposlenik Odjela Božo Božić doživio prometnu nesreću na uglu 

Ulice Ljudevita Gaja i Ulice Mostova.

Uvidom u policijski zapisnik broj: P-1-17321/2 od 2. lipnja 2017. utvrđeno je da je u 

postupku očevida provedenom nakon prometne nezgode policija utvrdila da je službe-

nik Božo Božić upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, pri čemu mu je izmjerena 

količina od 1,2 g/kg alkohola u krvi, te je na križanju Ulice Ljudevita Gaja i Ulice Mosto-

va oduzeo prednost osobnom vozilu marke Renault clio, reg. oznake CC2345M i tako 

uzrokovao sudar dvaju vozila. Ove okolnosti utvrđene su policijskim zapisnikom broj:

P-1-17321/2 od 2. lipnja2017., pa je protiv službenika Policijska postaja Marinovac pod-

nijela optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Novogradu.     

Prethodno spomenutim policijskim zapisnikom šteta je na mjestu nezgode procijenjena 

na 7.000,00 kuna. Naknadnom detaljnijom procjenom utvrđeno je da šteta na vozilu 

oštećenika, koju će u konačnici snositi Grad Novograd, iznosi 2.760,12 kuna (prema 

računu automehaničarske radionice Renault Savić broj 123/2017 od 3. lipnja 2017.), a 

šteta na komunalnom vozilu u vlasništvu Grada iznosi 3.267,45 kuna (prema računu 

automehaničarske radionice Autocommerce Novograd broj 2/2017 od 6. lipnja 2017.). 

Dakle ukupna šteta iznosi 6.027,57 kuna. 

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.   
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno 

ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Uredu za promet i komunalne poslove Grada Novo-

grada. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

         

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Božo Božić ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Osobni očevidnik službenika Bože Božića

4. Pismohrana
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KLASA: 

URBROJ:

Ilova, 4.3.2017.

Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i po-

dručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku 

utvrđenja visine i načina naknade štete, Pero Perić, pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Ilova i Mato Matić, službenik zaposlen na radnom mjestu komunalnog 

redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova,4. ožujka 2017. zaključili su

SPORAZUM

I.

Strane Sporazuma suglasne su s tim da je službenik Mato Matić uslijed grubog nemara 

počinio štetu na vozilu marke Opel Astra, reg. ozn. DU772P u vlasništvu Općine Ilova te 

da ukupna šteta iznosi 13.629,16 kuna.

II.

Mato Matić će iznos štete iz točke I. ovog Sporazuma nadoknaditi u šest obroka i to 

tako da će prvi obrok u iznosu od 3.629,16 kuna platiti u roku od 15 dana od dana pot-

pisa ovoga Sporazuma, a ostatak duga namiriti u pet obroka po 2.000,00 kuna koje će 

plaćati mjesečno, s tim da svaka rata dospijeva do 10. u mjesecu.

Zakašnjenjem plaćanja bilo kojeg obroka duga dospijeva cijeli preostali iznos duga. 

III.

Strane Sporazuma utvrđuju da ovaj Sporazum ima snagu ovršne isprave sukladno 

članku 74. stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, a u vezi s člankom 23. stavkom 1. podstavkom 7. Ovršnog 

zakona (Narodne novine, br.112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

SPORAZUM O NAKNADI ŠTETE 
(Članak 74. stavak 1. Zakona)
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Za Jedinstveni upravni odjel Općine Ilova:

Pero Perić, pročelnik      Mato Matić
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KLASA: 

URBROJ:

Ilova, 2.4.2017.

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku 

dogovora o načinu naknade štete, Pero Perić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Ilova i Mato Matić, službenik zaposlen na radnom mjestu komunalnog redara u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, 2. travnja 2017. zaključili su

SPORAZUM

o uspostavi prijašnjeg stanja

I.

Strane sporazuma suglasne su s tim da je službenik Mato Matić uslijed grubog nema-

ra počinio štetu na pisaču marke HP Offi  ce Jet u vlasništvu Općine Ilova te da ukupna 

šteta iznosi 1.200,00 kuna.

Visina i narav štete iz stavka 1. utvrđeni su zapisnikom pročelnika Jedinstvenog uprav-

nog odjela KLASA: __ URBROJ: __ od 26. ožujka 2017., koji se temelji na izjavi službeni-

ka Mate Matića i izvješću o kvaru izrađenom 24. ožujka 2017. u obrtu Printer servis

iz Ilove.

II.

Službenik će u roku od 15 dana od dana potpisa ovoga sporazuma uspostaviti prijaš-

nje stanje na način da će organizirati popravak pisača iz točke I. u ovlaštenom servisu 

i snositi trošak toga popravka do iznosa navedenog u točki I. ovog sporazuma, a po 

izvršenom popravku ispravan i funkcionalan pisač predati pročelniku Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Ilova. 

SPORAZUM O NAKNADI ŠTETE – USPOSTAVA
PRIJAŠNJEG STANJA
(Članak 76. stavak 1. Zakona)
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III.

Ako službenik ne dovede pisač u prijašnje stanje u roku utvrđenom točkom II. ovog 

sporazuma, donijet će se rješenje o naknadi štete sukladno odredbi članka 76. stav-

ka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

Za Jedinstveni upravni odjel Općine Ilova:

Pero Perić, pročelnik       Mato Matić



59

Akti koji se donose u vezi sa 
stručnim osposobljavanjem i 

usavršavanjem

IV.


ODOBRENJE STUDIJSKOG DOPUSTA ZA 

OSPOSOBLJAVANJE ILI USVRŠAVANJE

(Članak 84. stavak 1. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 1.6.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 14. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po zahtjevu službenice ANKE ANIĆ za odobrenje plaćenog studijskog dopusta za usvršavanje, donio je 1. lipnja 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenici ANKI ANIĆ iz Strmca, Domovinskog rata bb, mag.iur., zaposlenoj na radnom mjestu „Referent za javnu nabavu“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, odobrava se plaćeni studijski dopust radi stručnog usavršavanja. 



2. Plaćeni studijski dopust traje od 1. srpnja do 31. listopada 2017., odnosno četiri mjeseca.



3. Za vrijeme plaćenog studijskog dopusta službenica ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini plaće radnog mjesta „Referent za javnu nabavu“ i pravo na naknadu troškova kotizacije za obuku pod nazivom Javna nabava za napredne koju organizira TVRTKA d.o.o.



4. Po završetku stručnog osposobljavanja službenica je dužna raditi u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda do 31. lipnja 2018.



5. Ako službenica ne završi obuku iz točke 3. izreke ili ako da otkaz prije proteka roka iz točke 4. izreke, dužna je vratiti iznos troškova kotizacije u roku od 30 dana od dana kada poslodavac to od nje zatraži pisanim putem. 





O b r a z l o ž e n j e



Člankom 84. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službenik nakon odrađenoga probnog rada može podnijeti zahtjev za plaćeni ili neplaćeni studijski dopust za osposobljavanje ili usavršavanje u trajanju od, u pravilu, najviše jedne akademske godine. Stavkom 2. istoga članka utvrđeno je da program studijskog dopusta mora odgovarati području rada službenika, a svrha programa mora biti poboljšanje stručnosti službenika. Stavak 3. iste odredbe propisuje da tijekom plaćenoga studijskog dopusta službenik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće radnog mjesta na koje je raspoređen.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Anka Anić zaposlena na radnom mjestu „Referent za javnu nabavu“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Podneskom od 4. svibnja 2017. službenica je zatražila plaćeni studijski dopust za usavršavanje u trajanju od četiri mjeseca. U podnesku ističe da je odgovorna za poslove vezane uz javnu nabavu te da, u cilju usavršavanja, želi pohađati obuku pod nazivom Javna nabava za napredne koju organizira TVRTKA d.o.o. i koja traje pedeset radnih dana u razdoblju od četiri mjeseca.



S obzirom na opseg javne nabave koju svake godine obavljaju Grad Novograd i njegovi proračunski korisnici, a imajući u vidu da veći dio poslova vezanih uz javnu nabavu obavlja Anka Anić, utvrđeno je da postoji nedvojbeni interes poslodavca da udovolji zahtjevu službenice za usavršavanjem, pa je odlučeno kao u točkama 1., 2. i 3. izreke.



Člankom 84. stavkom 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravipropisano je da je po završetku plaćenog studijskog dopusta službenik dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena od vremena koliko je trajalo stručno osposobljavanje ili usavršavanje. Slijedom toga odlučeno je kao u točki 4. izreke.



Točka 5. Izreke temelji se na članku 84. stavku 7. i 8. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									

									    Pero Perić, pročelnik



DOSTAVITI:

1. Anka Anić ...

2. Gradski ured za proračun i imovinu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3. Osobni očevidnik službenice Anke Anić

4. Pismohrana



Oky
File Attachment
Akti koji se donose u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem.docx
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 1.6.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

14. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novo-

grada (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), pročelnik Gradskog ureda za opću 

upravu Grada Novograda, postupajući po zahtjevu službenice ANKE ANIĆ za odobrenje 

plaćenog studijskog dopusta za usvršavanje, donio je 1. lipnja 2017.

RJEŠENJE

1. Službenici ANKI ANIĆ iz Strmca, Domovinskog rata bb, mag.iur., zaposlenoj na 

radnom mjestu „Referent za javnu nabavu“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada 

Novograda, odobrava se plaćeni studijski dopust radi stručnog usavršavanja. 

2. Plaćeni studijski dopust traje od 1. srpnja do 31. listopada 2017., odnosno četiri 

mjeseca.

3. Za vrijeme plaćenog studijskog dopusta službenica ostvaruje pravo na nakna-

du plaće u visini plaće radnog mjesta „Referent za javnu nabavu“ i pravo na naknadu 

troškova kotizacije za obuku pod nazivom Javna nabava za napredne koju organizira 

TVRTKA d.o.o.

4. Po završetku stručnog osposobljavanja službenica je dužna raditi u Gradskom 

uredu za opću upravu Grada Novograda do 31. lipnja 2018.

5. Ako službenica ne završi obuku iz točke 3. izreke ili ako da otkaz prije proteka 

roka iz točke 4. izreke, dužna je vratiti iznos troškova kotizacije u roku od 30 dana od 

dana kada poslodavac to od nje zatraži pisanim putem. 

ODOBRENJE STUDIJSKOG DOPUSTA ZA 
OSPOSOBLJAVANJE ILI USVRŠAVANJE
(Članak 84. stavak 1. Zakona)
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Obrazloženje

Člankom 84. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da službenik nakon odrađenoga probnog rada 

može podnijeti zahtjev za plaćeni ili neplaćeni studijski dopust za osposobljavanje ili 

usavršavanje u trajanju od, u pravilu, najviše jedne akademske godine. Stavkom 2. istoga 

članka utvrđeno je da program studijskog dopusta mora odgovarati području rada 

službenika, a svrha programa mora biti poboljšanje stručnosti službenika. Stavak 3. iste 

odredbe propisuje da tijekom plaćenoga studijskog dopusta službenik ima pravo na 

naknadu plaće u visini plaće radnog mjesta na koje je raspoređen.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Anka Anić zaposlena na radnom mjestu 

„Referent za javnu nabavu“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda.

Podneskom od 4. svibnja 2017. službenica je zatražila plaćeni studijski dopust za 

u savršavanje u trajanju od četiri mjeseca. U podnesku ističe da je odgovorna za poslove 

vezane uz javnu nabavu te da, u cilju usavršavanja, želi pohađati obuku pod nazivom 

Javna nabava za napredne koju organizira TVRTKA d.o.o. i koja traje pedeset radnih 

dana u razdoblju od četiri mjeseca.

S obzirom na opseg javne nabave koju svake godine obavljaju Grad Novograd i njegovi 

proračunski korisnici, a imajući u vidu da veći dio poslova vezanih uz javnu nabavu 

obavlja Anka Anić, utvrđeno je da postoji nedvojbeni interes poslodavca da udovolji 

zahtjevu službenice za usavršavanjem, pa je odlučeno kao u točkama 1., 2. i 3. izreke.

Člankom 84. stavkom 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravipropisano je da je po završetku plaćenog studijskog 

dopusta službenik dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena od vremena ko-

liko je trajalo stručno osposobljavanje ili usavršavanje. Slijedom toga odlučeno je kao u 

točki 4. izreke.

Točka 5. Izreke temelji se na članku 84. stavku 7. i 8. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno 

ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. 

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

upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

Pero Perić, pročelnik

DOSTAVITI:

1. Anka Anić ...

2. Gradski ured za proračun i imovinu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Osobni očevidnik službenice Anke Anić

4. Pismohrana
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Akti koji se donose u vezi s 
ocjenjivanjem službenika

V.


RJEŠENJE O OCJENI

(Članak 96. stavak 2. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 27.2.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. i članka 95. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku ocjenjivanja MATE MATIĆA, službenika zaposlenog na radnom mjestu „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 27. veljače 2017.





R J E Š E N J E





1. MATE MATIĆ, mag.ing.mech., viši savjetnik za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, za rad tijekom 2016. ocjenjuje se ocjenom



»o d l i č a n«.



2. Ocjena se upisuje u osobni očevidnik službenika. 







O b r a z l o ž e n j e





Člankom 94. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se službenici ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu. Člankom 95. stavkom 1. istoga Zakona utvrđeno je da službenike ocjenjuje pročelnik upravnog tijela.



Slijedom navedenih zakonskih odredbi, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda pokrenuo je po službenoj dužnosti postupak ocjenjivanja službenika MATE MATIĆA, mag.ing.mech., zaposlenog na radnom mjestu „Viši savjetnik za društvene djelatnosti“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda za rad tijekom 2016. godine.



U provedenom postupku utvrđeno je da je tijekom 2016. službenik radne zadatke izvršavao u skladu s pravilima struke i na vrijeme. Pokazao je strpljenje i razumijevanje u radu sa strankama, a u radnoj okolini poticao je suradnju i kolegijalni odnos. Tijekom razdoblja ocjenjivanja protiv službenika nije pokrenut stegovni postupak, niti je bilo primjedbi na njegov rad od strane stranaka ili suradnika.



Slijedom navedenoga, a sukladno članku 96. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odlučeno je kao u izreci.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.







									Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Osobni očevidnik službenika Mate Matića

3. Pismohrana



Oky
File Attachment
Akti koji se donose u vezi s ocjenjivanjem službenika.docx
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RJEŠENJE O OCJENI 7

(Članak 96. stavak 2. Zakona)

KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 27.2.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. i članka 95. stavka 1. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 

61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za promet i komunalne 

poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku 

ocjenjivanja MATE MATIĆA, službenika zaposlenog na radnom mjestu „Viši savjetnik za 

društvene djelatnosti“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, pročelnik 

Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, 

donio je 27. veljače 2017.

RJEŠENJE

1. MATE MATIĆ, mag.ing.mech., viši savjetnik za društvene djelatnosti u Gradskom 

uredu za opću upravu Grada Novograda, za rad tijekom 2016. ocjenjuje se ocjenom

» o d l i č a n «

2. Ocjena se upisuje u osobni očevidnik službenika. 

Obrazloženje

Člankom 94. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da se službenici ocjenjuju svake godine najkas-

nije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu. Člankom 95. stavkom 1. istoga 

Zakona utvrđeno je da službenike ocjenjuje pročelnik upravnog tijela.

7 U upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ocjenjuju se službenici

i namještenici.
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Slijedom navedenih zakonskih odredbi, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu 

Grada Novograda pokrenuo je po službenoj dužnosti postupak ocjenjivanja službenika 

MATE MATIĆA, mag.ing.mech., zaposlenog na radnom mjestu „Viši savjetnik za druš-

tvene djelatnosti“ u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda za rad tijekom 

2016. godine. U provedenom postupku utvrđeno je da je tijekom 2016. službenik radne 

zadatke izvršavao u skladu s pravilima struke i na vrijeme. Pokazao je strpljenje i ra-

zumijevanje u radu sa strankama, a u radnoj okolini poticao je suradnju i kolegijalni 

odnos. Tijekom razdoblja ocjenjivanja protiv službenika nije pokrenut stegovni pos-

tupak, niti je bilo primjedbi na njegov rad od strane stranaka ili suradnika.

Slijedom navedenoga, a sukladno članku 96. stavku 2. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno 

ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. 

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Osobni očevidnik službenika Mate Matića

3. Pismohrana
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Akti koji se donose u vezi s 
premještajima

VI.


RJEŠENJE O PREMJEŠTAJU SLUŽBENIKA KOJI JE

OCIJENJEN OCJENOM »NE ZADOVOLJAVA«

(Članak 97. stavak 1. Zakona)







KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 26.5.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku premještaja na drugo radno mjesto službenika JOZE JOZIĆA, pročelnik Gradskog ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 26. svibnja 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenik JOZO JOZIĆ iz Pikovice, Domovinskog rata bb, univ.bacc.inf., zaposlen na radnom mjestu „Referent za komunalne djelatnosti“ u Gradskom uredu za promet i komunalne poslove Grada Novograda, premješta se na radno mjesto „Referent za promet“ u istom upravnom tijelu.



2. Službenik će na novom radnom mjestu započeti rad 1. lipnja 2017.



3. Plaća službenika obračunat će se posebnim rješenjem. 





O b r a z l o ž e n j e





Člankom 97. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se službenika koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«, upućuje na dodatno stručno osposobljavanje ili ga se premješta na drugo radno mjesto.



U provedenom postupku utvrđeno je da je tijekom redovitog godišnjeg ocjenjivanja službenik Jozo Jozić, rješenjem KLASA: __ URBROJ: __ od __ 2017., ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«. Slijedom toga, a primjenom prethodno citirane odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pročelnik upravnog tijela  odlučio je službenika premjestiti na radno mjesto „Referent za promet“ za koje je Pravilnikom o unutarnjem redu Gradskog ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda utvrđena ista razina stručne spreme (univ.bacc.ing.traff., dodiplomski studij, 180 ECTS-a) i približno ista složenost poslova kao i za radno mjesto „Referent za komunalne djelatnosti“. 



Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike koji je Grad Novograd potpisao 13. listopada 2015. i Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika upravnih tijela Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br.7/10).



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Jozo Jozić ...

2. Osobni očevidnik službenika Joze Jozića

3. Pismohrana





















































RJEŠENJE O PRIVREMENOM PREMJEŠTAJU

(Članak 98.a Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 27.10.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku privremenog premještaja na drugo radno mjesto službenika PERE PERIĆA, pročelnik Gradskog ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 27. listopada 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenik PERO PERIĆ iz Murvice, Domovinskog rata bb, univ.bacc.inf., zaposlen na radnom mjestu „Referent za komunalne djelatnosti“ u Uredu za  promet i komunalne poslove Grada Novograda premješta se na radno mjesto „Referent za mjesnu samoupravu“ u Uredu za mjesnu samoupravu Grada Novograda.



2. Službenik će na novom radnom mjestu započeti s radom 1. studenoga 2017.



3. Rad službenika na novom radnom mjestu trajat će do povratka službenice Anice Anić s porodiljnog dopusta, ali ne duže od godinu dana.



4. Službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija i koja će se utvrditi posebnim rješenjem.



5. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.





O b r a z l o ž e n j e



Člankom 98.a Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se službenika po potrebi službe može privremeno premjestiti u drugo upravno tijelo iste jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave najduže na godinu dana, odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik zamjenjuje. 



Stavkom 2. istoga članka utvrđeno je da kod premještaja iz stavka 1. toga članka službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija.



U provedenom postupku utvrđeno je da je službenica Anica Anić, zaposlena na radnom mjestu „Referent za mjesnu samoupravu“ u Uredu za mjesnu samoupravu Grada Novograda, od 15. listopada 2017. započela porodiljni dopust u trajanju od godine dana. Budući da službenica jedina obavlja upravne poslove vezane uz mjesnu samoupravu, njenim odlaskom na porodiljni dopust upravno je tijelo ostalo bez službenika za obavljanje navedenih poslova. Slijedom toga pročelnik Ureda za promet i komunalne poslove Grada Novograda, uz suglasnost pročelnika Ureda za mjesnu samoupravu Grada Novograda, s ciljem osiguranja redovitog obavljanja poslova iz nadležnosti upravnog tijela, na radno mjesto službenice premjestio je službenika Peru Perića. 



Za radno mjesto „Referent za mjesnu samoupravu“ Pravilnikom o unutarnjem redu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Grada Novograda (Službeni glasnik, br. 4/2014) utvrđena je ista razina stručne spreme (dodiplomski studij društvenog smjera, 180 ECTS-a) kao i za radno mjesto „Referent za komunalne djelatnosti“ (univ.bacc.oec., dodiplomski studij, 180 ECTS-a). Pored toga radi se o poslovima približno iste složenosti.



Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluke o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika upravnih tijela Grada Novograda i Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika upravnih tijela Grada Novograda. Pritom temeljem citirane zakonske odredbe službenik ima pravo izabrati plaću radnog mjesta „Referent za mjesnu samoupravu“ ili radnog mjesta „Referent za komunalne djelatnosti“, ovisno o tome koja je za njega povoljnija.  



Sukladno članku 100. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi žalba ne odgađa izvršenje rješenja.



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci. 





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									

									    Mato Matić, pročelnik 



DOSTAVITI:

6. Pero Perić ...

7. Ured za mjesnu samoupravu Grada Novograda

8. Osobni očevidnik službenika Pere Perića

9. Pismohrana









RJEŠENJE O PREMJEŠTAJU ZA VRIJEME RASPOLAGANJA

(Članak 108. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 23.6.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/2008, 61/2011 i 4/2018) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 2/2012), u postupku trajnog premještaja na drugo radno mjesto službenika ANDRIJE ANDRIĆA, stavljenog na raspolaganje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 23. lipnja 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenik ANDRIJA ANDRIĆ iz Dikla, Domovinskog rata bb, univ.bacc.inf., stavljen na raspolaganje rješenjem ovog upravnog tijela KLASA: __ URBROJ: __ od 27. svibnja 2017., trajno se premješta na rad u javnu ustanovu Općinska biblioteka čiji je osnivač Općina Ilova, na radno mjesto „Mlađi bibliotekar“. 



2. Službenik će s javnom ustanovom Općinska biblioteka potpisati ugovor o radu na neodređeno vrijeme.



3. Službenik će na novom radnom mjestu započeti rad 1. srpnja 2017.



4. Plaća službenika utvrdit će se sukladno općima aktima ustanove Općinska biblioteka.



5. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 



O b r a z l o ž e n j e



Člankom 108. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se za vrijeme trajanja raspolaganja službenika može trajno premjestiti na radno mjesto u okviru njegove stručne spreme, u drugo upravno tijelo iste lokalne jedinice ili u upravno tijelo druge lokalne jedinice, odnosno na radno mjesto u ustanovi ili drugoj pravnoj osobi čiji je vlasnik ili osnivač lokalna jedinica, ako mjesto rada nije udaljeno više od 50 kilometara od mjesta stanovanja službenika.



U provedenom postupku utvrđeno je da je službenik Andrija Andrić, tada zaposlen na radnom mjestu „Referent za komunalne poslove“, stavljen na raspolaganje rješenjem ovog upravnog tijela KLASA: __ URBROJ: __ od 27. svibnja 2017., zbog toga što novi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova više ne sadrži radno mjesto „Referent za komunalne poslove“ niti drugo radno mjesto za koje su utvrđeni slični uvjeti stručne spreme i radnog iskustva na koje se službenik može rasporediti. Razdoblje raspolaganja utvrđeno je do 27. srpnja 2017.



Općina Ilova osnivač je javne ustanove Općinska biblioteka sa sjedištem u Ilovi, Primorska ulica 10. Tijekom postupka utvrđeno je da je u ustanovi već duže vrijeme nepopunjeno radno mjesto „Mlađi bibliotekar“ za koje su, Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta ustanove Općinska biblioteka, utvrđeni sljedeći uvjeti: dodiplomski studij društvenog ili informatičkog smjera (180 ECTS-a), 2 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računalu i osnovno znanje jednog stranog jezika. S druge strane, službenik Andrija Andrić stavljen je na raspolaganje s radnog mjesta „Referent za komunalne poslove“ za koje su, Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, bili propisani sljedeći uvjeti: dodiplomski studij društvenog smjera (180 ECTS-a), 2 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računalu i znanje jednog stranog jezika. Prema tome za radno mjesto „Mlađi bibliotekar“ u javnoj ustanovi Općinska biblioteka utvrđena je ista školska sprema i slični uvjeti kao i za radno mjesto „Referent za komunalne poslove“ s kojega je službenik stavljen na raspolaganje. Stoga je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova s ravnateljem javne ustanove Općinska biblioteka postigao sporazum o premještaju službenika.



Nadalje u postupku je utvrđeno da službenik ima prebivalište na adresi Diklo, Domovinskog rata bb, a javna ustanova Općinska biblioteka sjedište na adresi Ilova, Primorska ulica bb. Uvidom u Google karte utvrđeno je da su navedene adrese udaljene jedna od druge oko 14,5 km, što znači da mjesto rada službenika nije udaljeno više od 50 kilometara od mjesta njegova stanovanja.



S obzirom na to da javna ustanova Općinska biblioteka nije upravno tijelo, svoj radnopravni status u toj javnoj ustanovi službenik mora urediti ugovorom o radu. Nakon što zaključi ugovor o radu službenik će postati zaposlenik javne ustanove Općinska biblioteka, pa će mu temeljem općih akata javne ustanove biti utvrđena i plaća.



Sukladno članku 100. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi žalba ne odgađa izvršenje rješenja.



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba načelniku Općine Ilova. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Ilova. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									Mato Matić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1.	Andrija Andrić ...

2.	Javna ustanova Općinska biblioteka

3.	Osobni očevidnik službenika Andrije Andrića

4.	Pismohrana

Oky
File Attachment
Akti koji se donose u vezi s premještajima.docx
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RJEŠENJE O PREMJEŠTAJU SLUŽBENIKA KOJI JE
OCIJENJEN OCJENOM »NE ZADOVOLJAVA«
(Članak 97. stavak 1. Zakona)

KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 26.5.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za promet i komunalne poslove Grada 

Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku premještaja na 

drugo radno mjesto službenika JOZE JOZIĆA, pročelnik Gradskog ureda za promet i 

komunalne poslove Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je

26. svibnja 2017.

RJEŠENJE

1. Službenik JOZO JOZIĆ iz Pikovice, Domovinskog rata bb, univ.bacc.inf., zapos-

len na radnom mjestu „Referent za komunalne djelatnosti“ u Gradskom uredu za pro-

met i komunalne poslove Grada Novograda, premješta se na radno mjesto „Referent za 

promet“ u istom upravnom tijelu.

2. Službenik će na novom radnom mjestu započeti rad 1. lipnja 2017.

3. Plaća službenika obračunat će se posebnim rješenjem. 

Obrazloženje

Člankom 97. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da se službenika koji je ocijenjen ocjenom »ne 

zadovoljava«, upućuje na dodatno stručno osposobljavanje ili ga se premješta na drugo 

radno mjesto.

U provedenom postupku utvrđeno je da je tijekom redovitog godišnjeg ocjenjivanja 

službenik Jozo Jozić, rješenjem KLASA: __ URBROJ: __ od __ 2017., ocijenjen ocje-
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nom »ne zadovoljava«. Slijedom toga, a primjenom prethodno citirane odredbe Zako-

na o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

pročelnik upravnog tijela odlučio je službenika premjestiti na radno mjesto „Referent za 

promet“ za koje je Pravilnikom o unutarnjem redu Gradskog ureda za promet i komu-

nalne poslove Grada Novograda utvrđena ista razina stručne spreme (univ.bacc.ing.tra� ., 

dodiplomski studij, 180 ECTS-a) i približno ista složenost poslova kao i za radno mjesto 

„Referent za komunalne djelatnosti“. 

Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem temeljem Zakona o plaćama u lokal-

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Kolektivnog ugovora za službenike i nam-

ještenike koji je Grad Novograd potpisao 13. listopada 2015. i Odluke o koefi cijentima 

za obračun plaća službenika i namještenika upravnih tijela Grada Novograda (Službeni 

glasnik Grada Novograda, br.7/10).

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno 

ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. 

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

upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Jozo Jozić ...

2. Osobni očevidnik službenika Joze Jozića

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 27.10.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za promet i komunalne poslove Grada 

Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku privremenog 

premještaja na drugo radno mjesto službenika PERE PERIĆA, pročelnik Gradskog ureda 

za promet i komunalne poslove Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, 

donio je 27. listopada 2017.

RJEŠENJE

1. Službenik PERO PERIĆ iz Murvice, Domovinskog rata bb, univ.bacc.inf., zaposlen 

na radnom mjestu „Referent za komunalne djelatnosti“ u Uredu za  promet i komu-

nalne poslove Grada Novograda premješta se na radno mjesto „Referent za mjesnu 

samoupravu“ u Uredu za mjesnu samoupravu Grada Novograda.

2. Službenik će na novom radnom mjestu započeti s radom 1. studenoga 2017.

3. Rad službenika na novom radnom mjestu trajat će do povratka službenice Anice 

Anić s porodiljnog dopusta, ali ne duže od godinu dana.

4. Službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija i koja će se utvrditi 

posebnim rješenjem.

5. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Člankom 98.a Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (re-

gionalnoj) samoupravipropisano je da se službenika po potrebi službe može privre-

RJEŠENJE O PRIVREMENOM PREMJEŠTAJU
(Članak 98.a Zakona)
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meno premjestiti u drugo upravno tijelo iste jedinice lokalne ili područne (regionalne) 

samouprave najduže na godinu dana, odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg 

premješteni službenik zamjenjuje. 

Stavkom 2. istoga članka utvrđeno je da kod premještaja iz stavka 1. toga članka službe-

nik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija.

U provedenom postupku utvrđeno je da je službenica Anica Anić, zaposlena na radnom 

mjestu „Referent za mjesnu samoupravu“ u Uredu za mjesnu samoupravu Grada No-

vograda, od 15. listopada 2017. započela porodiljni dopust u trajanju od godine dana. 

Budući da službenica jedina obavlja upravne poslove vezane uz mjesnu samoupra-

vu, njenim odlaskom na porodiljni dopust upravno je tijelo ostalo bez službenika za 

obavljanje navedenih poslova. Slijedom toga pročelnik Ureda za promet i komunalne 

poslove Grada Novograda, uz suglasnost pročelnika Ureda za mjesnu samoupravu Gra-

da Novograda, s ciljem osiguranja redovitog obavljanja poslova iz nadležnosti upravnog 

tijela, na radno mjesto službenice premjestio je službenika Peru Perića. 

Za radno mjesto „Referent za mjesnu samoupravu“ Pravilnikom o unutarnjem redu 

Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Grada Novograda (Službeni glasnik, br. 4/2014) 

utvrđena je ista razina stručne spreme (dodiplomski studij društvenog smjera, 180 ECTS-a) 

kao i za radno mjesto „Referent za komunalne djelatnosti“ (univ.bacc.oec., dodiplomski 

studij, 180 ECTS-a). Pored toga radi se o poslovima približno iste složenosti.

Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem temeljem Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluke o osnovici za obračun plaća 

službenika i namještenika upravnih tijela Grada Novogradai Odluke o koefi cijentima 

za obračun plaća službenika i namještenika upravnih tijela Grada Novograda. Pritom 

temeljem citirane zakonske odredbe službenik ima pravo izabrati plaću radnog mjesta 

„Referent za mjesnu samoupravu“ ili radnog mjesta „Referent za komunalne djelatnos-

ti“, ovisno o tome koja je za njega povoljnija.  

Sukladno članku 100. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci. 
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno 

ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. 

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

upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

         Mato Matić, pročelnik

DOSTAVITI:

6. Pero Perić ...

7. Ured za mjesnu samoupravu Grada Novograda

8. Osobni očevidnik službenika Pere Perića

9. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 23.6.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/2008, 61/2011 i 4/2018) 

i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova 

(Službeni glasnik Općine Ilova, br. 2/2012), u postupku trajnog premještaja na drugo 

radno mjesto službenika ANDRIJE ANDRIĆA, stavljenog na raspolaganje u Jedinstve-

nom upravnom odjelu Općine Ilova, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 23. lipnja 2017.

RJEŠENJE

1. Službenik ANDRIJA ANDRIĆ iz Dikla, Domovinskog rata bb, univ.bacc.inf., stav-

ljen na raspolaganje rješenjem ovog upravnog tijela KLASA: __ URBROJ: __ od 27. svib-

nja 2017., trajno se premješta na rad u javnu ustanovu Općinska biblioteka čiji je osnivač 

Općina Ilova, na radno mjesto „Mlađi bibliotekar“. 

2. Službenik će s javnom ustanovom Općinska biblioteka potpisati ugovor o radu 

na neodređeno vrijeme.

3. Službenik će na novom radnom mjestu započeti rad 1. srpnja 2017.

4. Plaća službenika utvrdit će se sukladno općima aktima ustanove

Općinska biblioteka.

5. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 

Obrazloženje

Člankom 108. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se za vrijeme trajanja raspolaganja 

RJEŠENJE O PREMJEŠTAJU ZA VRIJEME RASPOLAGANJA
(Članak 108. Zakona)
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službenika može trajno premjestiti na radno mjesto u okviru njegove stručne spreme, 

u drugo upravno tijelo iste lokalne jedinice ili u upravno tijelo druge lokalne jedinice, 

odnosno na radno mjesto u ustanovi ili drugoj pravnoj osobi čiji je vlasnik ili osnivač 

lokalna jedinica, ako mjesto rada nije udaljeno više od 50 kilometara od mjesta stano-

vanja službenika.

U provedenom postupku utvrđeno je da je službenik Andrija Andrić, tada zaposlen na 

radnom mjestu „Referent za komunalne poslove“, stavljen na raspolaganje rješenjem 

ovog upravnog tijela KLASA: __ URBROJ: __ od 27. svibnja 2017., zbog toga što novi 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova više ne sa-

drži radno mjesto „Referent za komunalne poslove“ niti drugo radno mjesto za koje su 

utvrđeni slični uvjeti stručne spreme i radnog iskustva na koje se službenik može ra-

sporediti. Razdoblje raspolaganja utvrđeno je do 27. srpnja 2017.

Općina Ilova osnivač je javne ustanove Općinska biblioteka sa sjedištem u Ilovi, Pri-

morska ulica 10. Tijekom postupka utvrđeno je da je u ustanovi već duže vrijeme 

nepopunjeno radno mjesto „Mlađi bibliotekar“ za koje su, Pravilnikom o sistematizaciji 

radnih mjesta ustanove Općinska biblioteka, utvrđeni sljedeći uvjeti: dodiplomski studij 

društvenog ili informatičkog smjera (180 ECTS-a), 2 godine radnog iskustva, pozna-

vanje rada na računalu i osnovno znanje jednog stranog jezika. S druge strane, službe-

nik Andrija Andrić stavljen je na raspolaganje s radnog mjesta „Referent za komunalne 

poslove“ za koje su, Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Ilova, bili propisani sljedeći uvjeti: dodiplomski studij društvenog smjera (180 

ECTS-a), 2 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računalu i znanje jednog stra-

nog jezika. Prema tome za radno mjesto „Mlađi bibliotekar“ u javnoj ustanovi Općinska 

biblioteka utvrđena je ista školska sprema i slični uvjeti kao i za radno mjesto „Referent 

za komunalne poslove“ s kojega je službenik stavljen na raspolaganje. Stoga je pročel-

nik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova s ravnateljem javne ustanove Općinska 

biblioteka postigao sporazum o premještaju službenika.

Nadalje u postupku je utvrđeno da službenik ima prebivalište na adresi Diklo, Domo-

vinskog rata bb, a javna ustanova Općinska bibliotekasjedište na adresi Ilova, Primorska 

ulica bb. Uvidom u Google karte utvrđeno je da su navedene adrese udaljene jedna od 

druge oko 14,5 km, što znači da mjesto rada službenika nije udaljeno više od 50 kilo-

metara od mjesta njegova stanovanja.

S obzirom na to da javna ustanova Općinska biblioteka nije upravno tijelo, svoj radno-

pravni status u toj javnoj ustanovi službenik mora urediti ugovorom o radu. Nakon što 

zaključi ugovor o radu službenik će postati zaposlenik javne ustanove Općinska bib-

lioteka, pa će mu temeljem općih akata javne ustanove biti utvrđena i plaća.



74

Sukladno članku 100. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti 

žalba načelniku Općine Ilova. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili 

poštom, ili izjaviti na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Ilova. Na žalbu 

se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim 

pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

         Mato Matić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Andrija Andrić ...

2. Javna ustanova Općinska biblioteka

3. Osobni očevidnik službenika Andrije Andrića

4. Pismohrana
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Akti koji se donose u vezi sa 
stavljanjem službenika na 

raspolaganje

VII.


RJEŠENJE O STAVLJANJU SLUŽBENIKA NA RASPOLAGANJE

(Članak 105. stavak 3. Zakona)







KLASA: UP/I-

URBROJ: 

Novograd, 16.8.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku stavljanja na raspolaganje službenika MARKA MARKOVIĆA, pokrenutom po službenoj dužnosti, pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda 16. kolovoza 2017. donio je 





R J E Š E N J E





1. MARKO MARKOVIĆ, univ.bacc.oec. iz Novograda, Domovinskog rata bb, raspoređen na radno mjesto savjetnika za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda, stavlja se na raspolaganje s 1. rujna 2017.



2. Raspolaganje traje do 31. listopada 2017.



3. Za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje pravo na naknadu plaće u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda, u visini plaće isplaćene za kolovoz 2017.





O b r a z l o ž e n j e



Prema članku 105. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako se pravilnikom (o unutarnjem redu) ukidaju pojedine ustrojstvene jedinice upravnog tijela, pojedina radna mjesta u upravnom tijelu ili se smanjuje potreban broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima, službenici koji su do tada bili raspoređeni na ta radna mjesta, odnosno u ustrojstvene jedinice koje se ukidaju, raspoređuju se na druga radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete. Prednost kod rasporeda na radno mjesto ima službenik koji ima bolje ocjene dosadašnjeg rada i učinkovitosti. Stavkom 3. istoga članka Zakona propisano je da se donosi rješenje o stavljanju na raspolaganje ako nema odgovarajućega radnog mjesta u upravnom tijelu na koje se službenik može rasporediti. 



U provedenom postupku utvrđeno je da je Marko Marković, rješenjem KLASA: __ URBROJ: __ od 2. siječnja 2011. raspoređen na radno mjesto savjetnika za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda od 1. veljače 2010. Tijekom 2017. (aktom KLASA: __ URBROJ: __ od 1. srpnja 2017.) gradonačelnik Grada Novograda donio je novi Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda kojim je, među ostalim, ukinuto radno mjesto savjetnika za komunalnu naknadu. Poslove koje je dotad obavljao savjetnik za komunalnu naknadu ubuduće će obavljati savjetnik za javna davanja u Odsjeku za naplatu javnih davanja.



U Odsjeku za naplatu javnih davanja sistematizirana su dva radna mjesta za koja je propisan uvjet visoke stručne spreme pravnog (mag. iur.) ili ekonomskog smjera (mag.oec.). S obzirom na to da je Marko Marković sveučilišni prvostupnik ekonomije (univ.bacc.oec.), on ne ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto u Odsjeku za naplatu javnih davanja. Pored toga Pravilnikom o unutarnjem redu nije sistematizirano niti jedno radno mjesto na kojem bi bila potrebna stručna sprema sveučilišni prvostupnik ekonomije, pa službenika nije moguće rasporediti na drugo radno mjesto unutar iste stručne spreme i približno iste složenosti poslova. 



Člankom 106. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se na dužinu i tijek roka raspolaganja primjenjuju opći propisi o radu koji se odnose na dužinu i tijek otkaznog roka. Sukladno tome, člankom 122. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14) propisano je da je u slučaju redovitog otkaza otkazni rok najmanje dva mjeseca ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina. U provedenom postupku utvrđeno je da je Marko Marković zaposlen u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda neprekidno od 22. veljače 2011., odnosno malo duže od 5 godina.



Članom 107. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio stavljanju na raspolaganje. 



Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).





									

									

									Davor Perić, pročelnik



Dostaviti:

1. Marko Marković ...

1. Gradski ured za proračun i imovinu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3. Osobni očevidnik službenika Marka Markovića

4. Pismohrana



Oky
File Attachment
Akti koji se donose u vezi sa stavljanjem službenika na raspolaganje.docx
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KLASA: UP/I-

URBROJ: 

Novograd, 16.8.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novo-

grada (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku stavljanja na raspo-

laganje službenika MARKA MARKOVIĆA, pokrenutom po službenoj dužnosti, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda 16. kolovoza 2017. donio je 

RJEŠENJE

1. MARKO MARKOVIĆ, univ.bacc.oec. iz Novograda, Domovinskog rata bb, ras-

poređen na radno mjesto savjetnika za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za 

komunalne poslove Grada Novograda, stavlja se na raspolaganje s 1. rujna 2017.

2. Raspolaganje traje do 31. listopada 2017.

3. Za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje pravo na naknadu plaće u 

Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda, u visini plaće isplaćene za 

kolovoz 2017.

Obrazloženje

Prema članku 105. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi, ako se pravilnikom (o unutarnjem redu) ukidaju po-

jedine ustrojstvene jedinice upravnog tijela, pojedina radna mjesta u upravnom tijelu 

ili se smanjuje potreban broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima, službenici koji 

su do tada bili raspoređeni na ta radna mjesta, odnosno u ustrojstvene jedinice koje 

se ukidaju, raspoređuju se na druga radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete. Prednost 

kod rasporeda na radno mjesto ima službenik koji ima bolje ocjene dosadašnjeg rada 

i učinkovitosti. Stavkom 3. istoga članka Zakona propisano je da se donosi rješenje o 

RJEŠENJE O STAVLJANJU SLUŽBENIKA NA RASPOLAGANJE
(Članak 105. stavak 3. Zakona)
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stavljanju na raspolaganje ako nema odgovarajućega radnog mjesta u upravnom tijelu 

na koje se službenik može rasporediti. 

U provedenom postupku utvrđeno je da je Marko Marković, rješenjem KLASA: __

URBROJ: __ od 2. siječnja 2011. raspoređen na radno mjesto savjetnika za komunalnu 

naknadu u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda, sukladno Pravil-

niku o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda od 

1. veljače 2010. Tijekom 2017. (aktom KLASA: __ URBROJ: __ od 1. srpnja 2017.) gra-

donačelnik Grada Novogradadonio je novi Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela 

za komunalne poslove Grada Novograda kojim je, među ostalim, ukinuto radno mjesto 

savjetnika za komunalnu naknadu. Poslove koje je dotad obavljao savjetnik za komu-

nalnu naknadu ubuduće će obavljati savjetnik za javna davanja u Odsjeku za naplatu 

javnih davanja.

U Odsjeku za naplatu javnih davanja sistematizirana su dva radna mjesta za koja je 

propisan uvjet visoke stručne spreme pravnog (mag. iur.) ili ekonomskog smjera (mag.

oec.). S obzirom na to da je Marko Marković sveučilišni prvostupnik ekonomije (univ.

bacc.oec.), on ne ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto u Odsjeku za naplatu 

javnih davanja. Pored toga Pravilnikom o unutarnjem redu nije sistematizirano niti 

jedno radno mjesto na kojem bi bila potrebna stručna sprema sveučilišni prvostupnik 

ekonomije, pa službenika nije moguće rasporediti na drugo radno mjesto unutar iste 

stručne spreme i približno iste složenosti poslova. 

Člankom 106. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se na dužinu i tijek roka raspolaganja 

primjenjuju opći propisi o radu koji se odnose na dužinu i tijek otkaznog roka. Suklad-

no tome, člankom 122. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o radu (Narodne novine, br. 

93/14) propisano je da je u slučaju redovitog otkaza otkazni rok najmanje dva mjeseca 

ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina. U 

provedenom postupku utvrđeno je da je Marko Marković zaposlen u Upravnom odje-

lu za komunalne poslove Grada Novograda neprekidno od 22. veljače 2011., odnosno 

malo duže od 5 godina.

Članom 107. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da za vrijeme trajanja raspolaganja službenik 

ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio 

stavljanju na raspolaganje. 

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno 

ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. 

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

upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

         

Davor Perić, pročelnik

DOSTAVITI:

1. Marko Marković ...

1. Gradski ured za proračun i imovinu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Osobni očevidnik službenika Marka Markovića

4. Pismohrana
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Akti koji se donose u vezi s 
prestankom službe

VIII.


RJEŠENJE O OTKAZU SLUŽBE SLUŽBENIKU KOJI NIJE 

ZADOVOLJIO NA PROBNOM RADU

(Članak 26. stavak 3. Zakona)







KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 14.9.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku otkaza službe službeniku MATI MATIĆU, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 14. rujna 2017.





R J E Š E N J E





1. Službeniku MATI MATIĆU iz Matića, Domovinskog rata bb, mag.ing.mech., zaposlenom na radnom mjestu višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda, otkazuje se služba.



2. Službeniku prestaje služba danom izvršnosti ovoga rješenja.





O b r a z l o ž e n j e





Člankom 26. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se službeniku koji na probnom radu nije zadovoljio otkazuje služba, o čemu se donosi rješenje u roku od osam dana od isteka probnog rada.



U provedenom postupku utvrđeno je da je službenik, rješenjem KLASA: __ URBROJ: __ od 10. lipnja 2017., primljen u službu, a potom i raspoređen na radno mjesto višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Rješenjem o prijemu u službu službeniku je utvrđen probni rad u trajanju od tri mjeseca. Probni rad je službeniku započeo 11. lipnja 2017., a završio 11. rujna 2017. Iz spisa predmeta proizlazi da je tijekom probnog rada nadređeni službenik (pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda) u više navrata pisanim putem upozorio službenika na neprihvatljivost čestog kašnjenja na posao, radi čega mu je rješenjem KLASA: __ URBROJ: __ od 26. kolovoza 2017. i izrekao kaznu radi lakše povrede službene dužnosti. Pored toga u razdoblju probnog rada nadređeni službenik je u pisanoj formi četiri puta upozorio službenika na propuste koje je učinio tijekom svoga rada, a koje službenik usprkos upozorenju nije naknadno ispravio. 



Slijedom iznesenoga u provedenom je postupku utvrđeno da službenik tijekom probnoga rada nije zadovoljio, pa je odlučeno kao u izreci ovoga rješenja.   



Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).









									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Osobni očevidnik službenika Mate Matića

3. Računovodstvo

4. Pismohrana





























































RJEŠENJE O UDALJENJU IZ SLUŽBE

(Članak 67. stavak 1. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 24.9.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni glasnik, br.4/12), u postupku udaljenja iz službe službenice BOŽANE BOŽIĆ iz Božića, Božići b.b., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 24. rujna 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenica BOŽANA BOŽIĆ iz Božića, Božići b.b., mag.oec., zaposlena na radnom mjestu savjetnice za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, udaljuje se iz službe. 



2. Udaljenje iz službe traje do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka koji se protiv službenice vodi pred Općinskim sudom u Požegi, pod poslovnim brojem K-IZ-35/15.



3. Za vrijeme udaljenja iz službe službenici pripada naknada plaće u iznosu od 60% plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe.



4. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje. 





O b r a z l o ž e n j e





Člankom 67. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se službenika rješenjem može udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, mogao štetiti interesima službe.



Člankom 67. stavkom 4. citiranog Zakona propisano je da udaljenje iz službe traje do okončanja kaznenog postupka ili postupka zbog teške povrede službene dužnosti, a u slučaju iz stavka 3. toga članka, do isteka pritvora.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Općinski sud u Požegi, dopisom broj: O-IK-12/1 od 15. kolovoza 2017., izvijestio ovo upravno tijelo da se protiv službenice Božane Božić, zaposlene na radnom mjestu savjetnice za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, pred Općinskim sudom u Požegi, pod poslovnim brojem K-IZ-35/15, vodi kazneni postupak radi osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo prijevare opisano u čl. 236. Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17), koje se goni po službenoj dužnosti. Saslušana o navedenim okolnostima službenica je povrdila istinitost tvrdnji Općinskog suda u Požegi.



Imajući u vidu kazneno djelo koje se službenici stavlja na teret i okolnost da ona radi na poslovima vezanim uz obračun i naplatu komunalnog doprinosa i komunalne naknade, ocijenjeno je da bi ostanak u službi za vrijeme trajanja postupka mogao štetiti interesima službe. 



Člankom 69. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da za vrijeme udaljenja iz službe službeniku pripada naknada plaće u iznosu od 60%, a ako uzdržava obitelj 80% plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe.



U provedenom postupku utvrđeno je da službenica živi sama  što je i potvrdila u svojoj izjavi.



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u točkama 1. do 3. izreke ovoga rješenja.   



Točka 4. izreke temelji se na odredbi članka 68. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Službeničkom sudu u Osijeku. Žalba se podnosi pisanim putem, poštom ili neposredno, ili izjavljuje na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).





									

									    Pero Perić, pročelnik 





DOSTAVITI:

1. Božana Božić ...

2. Odsjek za proračun i financije Općine Ilova

3. Osobni očevidnik službenice Božane Božić

4. Pismohrana





















RJEŠENJE O MIROVANJU PRAVA IZ SLUŽBE

(Članak 70. stavak 1. Zakona)



KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 21.11.2017.



Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br.4/10), u postupku utvrđivanja mirovanja prava iz radnog odnosa službenici BOŽANI BOŽIĆ iz Božića, Božići b.b., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 21. studenoga 2017.





R J E Š E N J E





1. Službenici BOŽANI BOŽIĆ iz Božića, Božići b.b., mag.oec., zaposlenoj na radnom mjestu savjetnice za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, miruju prava iz radnog odnosa za vrijeme izdržavanja kazne zatvora u trajanju od četiri mjeseca, utvrđene presudom Općinskog suda u Požegi, posl. br. K-IZ-35/15 od 4. siječnja 2017. 



2. Mirovanje prava iz radnog odnosa počinje 15. studenoga 2017. i traje do posljednjeg dana izdržavanja kazne zatvora. 



3. Za vrijeme mirovanja prava iz radnog odnosa službenica s osnove radnog odnosa ne ostvaruje pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i plaću.



4. Po izdržanoj zatvorskoj kazni službenica će nastaviti rad na odgovarajućem radnom mjestu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova.  





O b r a z l o ž e n j e





Člankom 70. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službeniku koji izdržava kaznu zatvora do šest mjeseci, za vrijeme izdržavanja kazne zatvora miruju prava iz radnog odnosa. Stavkom 2. istoga članka utvrđeno je da se o mirovanju prava iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti koje predstavljaju razlog za mirovanje prava.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Općinski sud u Požegi donio presudu broj: K-IZ-35/15 od 4. siječnja 2017. kojom je Božanu Božić osudio na kaznu bezuvjetnog zatvora u trajanju od četiri mjeseca zbog počinjenja kaznenog djela prijevare. U žalbenom postupku Županijski sud u Požegi, presudom broj ŽK-SD-1439/17  od 29. lipnja 2017. odbio je žalbu službenice i potvrdio prvostupanjsku presudu. 



Postupajući po pozivu Općinskog suda u Požegi službenica je kaznu zatvora počela izdržavati 15. studenoga 2017.



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.   





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Službeničkom sudu u Osijeku. Žalba se podnosi pisanim putem, poštom ili neposredno, ili izjavljuje na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







									

									    Pero Perić, pročelnik 



DOSTAVITI:

1. Božana Božić ...

2. Odsjek za proračun i financije Općine Ilova

3. Osobni očevidnik službenice Božane Božić

4. Pismohrana





















































RJEŠENJE O PRESTANKU SLUŽBE SLUŽBENIKA KOJI JE 

DVA PUTA OCIJENJEN OCJENOM »NE ZADOVOLJAVA«

(Članak 97. stavak 2. Zakona)







KLASA: UP/I-

URBROJ: 

Ilova, 12.4.2017.



Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.  86/08, 61/11 i 4/18)i članka 16. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni glasnik, br. 7/14), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi utvrđivanja prestanka službe službenici MARIJI MARIĆ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilovaje 12. travnja 2017. donijela





R J E Š E N J E





1. Utvrđuje se da službeniciMARIJI MARIĆ, raspoređenoj na radno mjesto voditeljice Odsjeka za financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, prestaje služba 12. travnja 2017. po sili zakona.



2. Žalba ne odgađa izvršenje ovoga rješenja.





O b r a z l o ž e n j e





Člankom 97. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službeniku koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje služba po sili zakona danom izvršnosti zadnjeg rješenja o ocjenjivanju. Ista posljedica propisana je i člankom 115. stavkom 1. točkom m) citiranog Zakona.



Člankom 111. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da žalba protiv rješenja o prestanku službe ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju kada je dan prestanka službe određen ovim Zakonom.



U provedenom postupku utvrđeno je da je tijekom redovitog godišnjeg ocjenjivanja za 2015. i 2016. Marija Marić, rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova KLASA: ___  URBROJ: __ od 14. veljače 2016. i rješenjem istog tijela KLASA: __  URBROJ: ___ od 27. ožujka 2017., ocijenjena ocjenom »ne zadovoljava«. Zadnje rješenje o ocjenjivanju (za rad u 2016.) postalo je izvršno 12. travnja 2017.  



Slijedom navedenoga, a primjenom prethodno citiranih odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba načelniku Općine Ilova. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Ilova. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).





                                                                                                            Pročelnica Davorka Davor 





DOSTAVITI: 

1. Marija Marić ...

2. Računovodstvo

3. Osobni očevidnik službenice Marije Marić

4. Pismohrana































































RJEŠENJE O PRESTANKU SLUŽBE NAKON ISTEKA ROKA RASPOLAGANJA

(Članak 109. stavak 1. Zakona)







KLASA: UP/I-

URBROJ: 

Novograd, 28.10.2017.



Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.  86/08, 61/11 i 4/18), članka 12. Statuta Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br.2/10), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi utvrđivanja prestanka službe službeniku MARKU MARKOVIĆU, pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda donio je 28. listopada 2017.





RJEŠENJE





1. Utvrđuje se da službeniku MARKU MARKOVIĆU, stavljenom na raspolaganje u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda, prestaje služba 31. listopada 2017. po sili zakona.



2. Službenik ima pravo na otpremninu u visini od jedne trećine prosječne mjesečne neto plaće koju je ostvario u tri mjeseca prije prestanka službe, za svaku navršenu godinu rada u tijelima Grada Novograda.



3. Žalba ne odgađa izvršenje ovoga rješenja.





Obrazloženje





Člankom 109. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da istekom roka raspolaganja službeniku prestaje služba po sili zakona. Stavkom 2. istoga članka propisano je da službenik ima pravo na otpremninu najmanje u visini utvrđenoj općim propisima o radu.



Člankom 126. stavkom 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) utvrđeno je da radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. Stavkom 2. istoga članka propisano je da se otpremnina ne smije ugovoriti odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Marko Marković, rješenjem ovog tijela KLASA: __  URBROJ: __ od 30. kolovoza 2017. stavljen na raspolaganje u trajanju od dva mjeseca te da razdoblje raspolaganja prestaje 31. listopada 2017. 



Člankom 111. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da žalba protiv rješenja o prestanku službe ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju kada je dan prestanka službe određen tim Zakonom.



Slijedom navedenog, a primjenom prethodno citiranih odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o radu,riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).











                                                                                                        Pročelnik Davor Davorković





DOSTAVITI: 

1. Marko Marković ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3. Osobni očevidnik službenika Marka Markovića

4. Pismohrana

































SPORAZUM O PRESTANKU SLUŽBE

(Članak 113. Zakona)



KLASA:

URBROJ: 

Novograd, 26.3.2017.



Temeljem članka 113. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku prestanka službe službenici MILKI MILIĆ, zaposlenoj u Odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Grada Novograda, pročelnik Odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Grada Novograda i Milka Milić su dana 26. ožujka 2017. zaključili



S P O R A Z U M



I.



Strane Sporazuma suglasne su s tim da Milki Milić, zaposlenoj na radnom mjestu referentice za poljoprivredno zemljište u Odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Grada Novograda, služba prestaje 1. svibnja 2017. 



Službenica ostvaruje prava s osnove rada do dana prestanka službe.



II.



Do dana prestanka službe službenica će iskoristiti razmjerni dio godišnjeg odmora za 2017. godinu u ukupnom trajanju od osam dana.



Poslodavac se obvezuje službenici omogućiti korištenje godišnjeg odmora prije nastupa prestanka službe. 



III.



Do dana prestanka službe službenica je dužna pročelniku Odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Grada Novograda predati pametni telefon marke HPC i prijenosno računalo marke OSUS koji su vlasništvo Općine, a koje je dobila na korištenje.



IV.



Suglasnost sa sadržajem Sporazuma strane Sporazuma potvrđuju svojim potpisom. 



Odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 			

europske fondove Grada Novograda					







   Pero Perić, pročelnik					          Milka Milić







PRESTANAK SLUŽBE PO SILI ZAKONA

(Članak 115. Zakona)





KLASA: UP/I-

URBROJ: 

Ilova, 16.9.2017.



Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.  86/08, 61/11 i 4/18), članka 4. Statuta Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 6/10) i članka 12. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 2/12), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi utvrđivanja prestanka službe MARIJI MARIĆ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova donijela je 16. rujna 2017. 





R J E Š E N J E





1. Utvrđuje se da je službenici MARIJI MARIĆ, zaposlenoj na radnom mjestu voditeljice Odsjeka za financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, prestala služba po sili zakona.



2. Službenici je služba prestala 15. rujna 2017. 



3. Žalba ne odgađa izvršenje ovoga rješenja.





O b r a z l o ž e nj e





Člankom 115. stavkom 1. točkom d) Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službeniku prestaje služba po sili zakona kad je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude.



U provedenom postupku utvrđeno je da je službenica Marija Marić, presudom Općinskog suda u Vinkovcima broj: K-1-12-17/2017 od 23. kolovoza 2017., osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog počinjenja kaznenog djela dvobračnosti iz članka 167. Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17). Citirana presuda postala je pravomoćna 15. rujna 2017.



Sukladno članku 111. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, žalba ne odgađa izvršenje rješenja.



Slijedom navedenog, a primjenom prethodno citiranih odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:





Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba načelniku Općine Ilova. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Ilova. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).







                                                                                                            Pročelnica Davorka Davor 





DOSTAVITI: 

1. Marija Marić ...

2. Odsjek za opće pravne poslove

3. Računovodstvo

4. Pismohrana



Oky
File Attachment
Akti koji se donose u vezi s prestankom službe.docx
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RJEŠENJE O OTKAZU SLUŽBE SLUŽBENIKU KOJI NIJE 
ZADOVOLJIO NA PROBNOM RADU8

(Članak 26. stavak 3. Zakona)

KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 14.9.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda  

(Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11), u postupku otkaza službe službeniku 

MATI MATIĆU, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, postupa-

jući po službenoj dužnosti, donio je 14. rujna 2017.

RJEŠENJE

1. Službeniku MATI MATIĆU iz Matića, Domovinskog rata bb, mag.ing.mech., 

zaposlenom na radnom mjestu višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom 

uredu za opću upravu Grada Novograda, otkazuje se služba.

2. Službeniku prestaje služba danom izvršnosti ovoga rješenja.

Obrazloženje

Člankom 26. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se službeniku koji na probnom radu 

nije zadovoljio otkazuje služba, o čemu se donosi rješenje u roku od osam dana od 

isteka probnog rada.

U provedenom postupku utvrđeno je da je službenik, rješenjem KLASA: __

URBROJ: __ od 10. lipnja 2017., primljen u službu, a potom i raspoređen na radno 

mjesto višeg savjetnika za društvene djelatnosti u Gradskom uredu za opću upravu 

Grada Novograda. Rješenjem o prijemu u službu službeniku je utvrđen probni rad u 

8 Rješenje se mora donijeti u roku od 8 dana od isteka probnog rada (članak 26. stavak 3. Zakona).
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trajanju od tri mjeseca. Probni rad je službeniku započeo 11. lipnja 2017., a završio 11. 

rujna 2017. Iz spisa predmeta proizlazi da je tijekom probnog rada nadređeni službenik 

(pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda) u više navrata pisanim 

putem upozorio službenika na neprihvatljivost čestog kašnjenja na posao, radi čega mu 

je rješenjem KLASA: __ URBROJ: __ od 26. kolovoza 2017. i izrekao kaznu radi lakše 

povrede službene dužnosti. Pored toga u razdoblju probnog rada nadređeni službenik 

je u pisanoj formi četiri puta upozorio službenika na propuste koje je učinio tijekom 

svoga rada, a koje službenik usprkos upozorenju nije naknadno ispravio. 

Slijedom iznesenoga u provedenom je postupku utvrđeno da službenik tijekom prob-

noga rada nije zadovoljio, pa je odlučeno kao u izreci ovoga rješenja.   

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno 

ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Gradskom uredu za opću upravu Grada Novograda. 

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

upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Mate Matić ...

2. Osobni očevidnik službenika Mate Matića

3. Računovodstvo

4. Pismohrana
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RJEŠENJE O UDALJENJU IZ SLUŽBE
(Članak 67. stavak 1. Zakona)

KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 24.9.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni 

glasnik, br.4/12), u postupku udaljenja iz službe službenice BOŽANE BOŽIĆ iz Božića, 

Božići b.b., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po 

službenoj dužnosti, donio je 24. rujna 2017.

RJEŠENJE

1. Službenica BOŽANA BOŽIĆ iz Božića, Božići b.b., mag.oec., zaposlena na 

radnom mjestu savjetnice za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Ilova, udaljuje se iz službe. 

2. Udaljenje iz službe traje do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka koji se 

protiv službenice vodi pred Općinskim sudom u Požegi, pod poslovnim brojem K-IZ-35/15.

3. Za vrijeme udaljenja iz službe službenici pripada naknada plaće u iznosu od 60% 

plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe.

4. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje. 

Obrazloženje

Člankom 67. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da se službenika rješenjem može udaljiti iz službe 

ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službe-

ne dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, 

mogao štetiti interesima službe.
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Člankom 67. stavkom 4. citiranog Zakona propisano je da udaljenje iz službe traje do 

okončanja kaznenog postupka ili postupka zbog teške povrede službene dužnosti, a u 

slučaju iz stavka 3. toga članka, do isteka pritvora.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Općinski sud u Požegi, dopisom broj:

O-IK-12/1 od 15. kolovoza 2017., izvijestio ovo upravno tijelo da se protiv službenice 

Božane Božić, zaposlene na radnom mjestu savjetnice za komunalne poslove u Je-

dinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova, pred Općinskim sudom u Požegi, pod 

poslovnim brojem K-IZ-35/15, vodi kazneni postupak radi osnovane sumnje da je 

počinila kazneno djelo prijevare opisano u čl. 236. Kaznenog zakona (Narodne novine, 

br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17), koje se goni po službenoj dužnosti. Saslušana o 

navedenim okolnostima službenica je povrdila istinitost tvrdnji Općinskog suda u Požegi.

Imajući u vidu kazneno djelo koje se službenici stavlja na teret i okolnost da ona radi na 

poslovima vezanim uz obračun i naplatu komunalnog doprinosa i komunalne naknade, 

ocijenjeno je da bi ostanak u službi za vrijeme trajanja postupka mogao štetiti interesi-

ma službe. 

Člankom 69. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da za vrijeme udaljenja iz službe službeniku 

pripada naknada plaće u iznosu od 60%, a ako uzdržava obitelj 80% plaće isplaćene u 

mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe.

U provedenom postupku utvrđeno je da službenica živi sama što je i potvrdila u svojoj izjavi.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u točkama 1. do 3. izreke ovoga rješenja.   

Točka 4. izreke temelji se na odredbi članka 68. stavka 1. Zakona o službenicima i nam-

ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu 

Službeničkom sudu u Osijeku. Žalba se podnosi pisanim putem, poštom ili neposredno, 

ili izjavljuje na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova. Na žalbu se ne 

plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pris-

tojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Božana Božić ...

2. Odsjek za proračun i fi nancije Općine Ilova

3. Osobni očevidnik službenice Božane Božić

4. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 21.11.2017.

Temeljem članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 

7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službeni 

glasnik Općine Ilova, br.4/10), u postupku utvrđivanja mirovanja prava iz radnog odno-

sa službenici BOŽANI BOŽIĆ iz Božića, Božići b.b., pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, donio je 21. studenoga 2017.

RJEŠENJE

1. Službenici BOŽANI BOŽIĆ iz Božića, Božići b.b., mag.oec., zaposlenoj na

radnom mjestu savjetnice za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Ilova, miruju prava iz radnog odnosa za vrijeme izdržavanja kazne zatvora u 

trajanju od četiri mjeseca,utvrđene presudom Općinskog suda u Požegi, posl. br.

K-IZ-35/15 od 4. siječnja 2017. 

2. Mirovanje prava iz radnog odnosa počinje 15. studenoga 2017. i traje do posljed-

njeg dana izdržavanja kazne zatvora. 

3. Za vrijeme mirovanja prava iz radnog odnosa službenica s osnove radnog

odnosa ne ostvaruje pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje

i plaću.

4. Po izdržanoj zatvorskoj kazni službenica će nastaviti rad na odgovarajućem rad-

nom mjestu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova.  

RJEŠENJE O MIROVANJU PRAVA IZ SLUŽBE
(Članak 70. stavak 1. Zakona)
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Obrazloženje

Člankom 70. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da službeniku koji izdržava kaznu zatvora do šest 

mjeseci, za vrijeme izdržavanja kazne zatvora miruju prava iz radnog odnosa. Stavkom 

2. istoga članka utvrđeno je da se o mirovanju prava iz stavka 1. ovoga članka donosi 

rješenje u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti koje predstavljaju razlog za 

mirovanje prava.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Općinski sud u Požegi donio presudu broj: 

K-IZ-35/15 od 4. siječnja 2017. kojom je Božanu Božić osudio na kaznu bezuvjetnog 

zat vora u trajanju od četiri mjeseca zbog počinjenja kaznenog djela prijevare. U žalbe-

nom postupku Županijski sud u Požegi, presudom broj ŽK-SD-1439/17 od 29. lipnja 

2017. odbio je žalbu službenice i potvrdio prvostupanjsku presudu. 

Postupajući po pozivu Općinskog suda u Požegi službenica je kaznu zatvora počela 

izdržavati 15. studenoga 2017.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.   

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu 

Službeničkom sudu u Osijeku. Žalba se podnosi pisanim putem, poštom ili neposredno, 

ili izjavljuje na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ilova. Na žalbu se ne 

plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim pris-

tojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

 Pero Perić, pročelnik 

DOSTAVITI:

1. Božana Božić ...

2. Odsjek za proračun i fi nancije Općine Ilova

3. Osobni očevidnik službenice Božane Božić

4. Pismohrana
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RJEŠENJE O PRESTANKU SLUŽBE SLUŽBENIKA KOJI JE 
DVA PUTA OCIJENJEN OCJENOM »NE ZADOVOLJAVA«
(Članak 97. stavak 2. Zakona)

KLASA: UP/I-

URBROJ: 

Ilova, 12.4.2017.

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.  86/08, 61/11 i 4/18)i članka 

16. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službe-

ni glasnik,br. 7/14), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi utvrđivanja 

prestanka službe službenici MARIJI MARIĆ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Ilova je 12. travnja 2017. donijela

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da službenici MARIJI MARIĆ, raspoređenoj na radno mjesto vodite-

ljice Odsjeka za fi nancije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Ilova, prestaje služba 12. travnja 2017. po sili zakona.

2. Žalba ne odgađa izvršenje ovoga rješenja.

Obrazloženje

Člankom 97. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi propisano je da službeniku koji je dva puta uzastopce ocije-

njen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje služba po sili zakona danom izvršnosti zadnjeg 

rješenja o ocjenjivanju. Ista posljedica propisana je i člankom 115. stavkom 1. točkom 

m) citiranog Zakona.

Člankom 111. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da žalba protiv rješenja o prestanku 

službe ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju kada je dan prestanka službe određen 

ovim Zakonom.
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U provedenom postupku utvrđeno je da je tijekom redovitog godišnjeg ocjenjivanja

za 2015. i 2016. Marija Marić, rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova

KLASA: ___  URBROJ: __ od 14. veljače 2016. i rješenjem istog tijela KLASA: ___ 

URBROJ: ___ od 27. ožujka 2017., ocijenjena ocjenom »ne zadovoljava«.

Zadnje rješenje o ocjenjivanju (za rad u 2016.) postalo je izvršno 12. travnja 2017.  

Slijedom navedenoga, a primjenom prethodno citiranih odredbi Zakona o službenici-

ma i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, riješeno je kao u 

izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žal-

ba načelniku Općine Ilova. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili 

poštom, ili izjaviti na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Ilova. Na žalbu 

se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim 

pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

Pročelnica Davorka Davor 

DOSTAVITI: 

1. Marija Marić ...

2. Računovodstvo

3. Osobni očevidnik službenice Marije Marić

4. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ: 

Novograd, 28.10.2017.

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), članka 

12. Statuta Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 26/11) i članka 7. 

Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novogra-

da (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 2/10), u postupku pokrenutom po službenoj 

dužnosti radi utvrđivanja prestanka službe službeniku MARKU MARKOVIĆU, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Novograda donio je 28. listopada 2017.

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da službeniku MARKU MARKOVIĆU, stavljenom na raspolaganje u 

Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Novograda, prestaje služba 31. listopa-

da 2017. po sili zakona.

2. Službenik ima pravo na otpremninu u visini od jedne trećine prosječne 

mjesečne neto plaće koju je ostvario u tri mjeseca prije prestanka službe, za svaku 

navršenu godinu rada u tijelima Grada Novograda.

3. Žalba ne odgađa izvršenje ovoga rješenja.

Obrazloženje

Člankom 109. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da istekom roka raspolaganja službeniku 

prestaje služba po sili zakona. Stavkom 2. istoga članka propisano je da službenik ima 

pravo na otpremninu najmanje u visini utvrđenoj općim propisima o radu.

Člankom 126. stavkom 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) utvrđeno 

RJEŠENJE O PRESTANKU SLUŽBE NAKON ISTEKA
ROKA RASPOLAGANJA
(Članak 109. stavak 1. Zakona)
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je da radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako 

se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u 

iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog 

odnosa s tim poslodavcem. Stavkom 2. istoga članka propisano je da se otpremni-

na ne smije ugovoriti odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne 

mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu,

za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Marko Marković, rješenjem ovog tijela

KLASA: __  URBROJ: __ od 30. kolovoza 2017. stavljen na raspolaganje u trajanju od 

dva mjeseca te da razdoblje raspolaganja prestaje 31. listopada 2017. 

Člankom 111. stavkom 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da žalba protiv rješenja o prestanku

službe ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju kada je dan prestanka službe određen

tim Zakonom.

Slijedom navedenog, a primjenom prethodno citiranih odredbi Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o radu, riješe-

no je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žalba 

gradonačelniku Grada Novograda. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno 

ili poštom, ili izjaviti na zapisnik u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada No-

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

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

Pročelnik Davor Davorković

DOSTAVITI: 

1. Marko Marković ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Osobni očevidnik službenika Marka Markovića

4. Pismohrana



91

SPORAZUM O PRESTANKU SLUŽBE
(Članak 113. Zakona)

KLASA:

URBROJ: 

Novograd, 26.3.2017.

Temeljem članka 113. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18), u postupku 

prestanka službe službenici MILKI MILIĆ, zaposlenoj u Odjelu za gospodarstvo, poljo-

privredu i europske fondove Grada Novograda, pročelnik Odjela za gospodarstvo, 

poljo privredu i europske fondove Grada Novograda i Milka Milić su dana

26. ožujka 2017. zaključili

SPORAZUM

I.

Strane Sporazuma suglasne su s tim da MILKI MILKIĆ, zaposlenoj na radnom mjestu 

referentice za poljoprivredno zemljište u Odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i eu-

ropske fondove Grada Novograda, služba prestaje 1. svibnja 2017. 

Službenica ostvaruje prava s osnove rada do dana prestanka službe.

II.

Do dana prestanka službe službenica će iskoristiti razmjerni dio godišnjeg odmora za 

2017. godinu u ukupnom trajanju od osam dana9. 

Poslodavac se obvezuje službenici omogućiti korištenje godišnjeg odmora prije nastu-

pa prestanka službe. 

9 Razmjerni dio godišnjeg odmora utvrđuje se temeljem članka 78. stavka 2. Zakona o radu.
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III.

Do dana prestanka službe službenica je dužna pročelniku Odjela za gospodarstvo, 

poljo privredu i europske fondove Grada Novograda predati pametni telefon marke

HPC i prijenosno računalo marke OSUS koji su vlasništvo Općine, a koje je dobila na 

korištenje.

IV.

Suglasnost sa sadržajem Sporazuma strane Sporazuma potvrđuju svojim potpisom. 

Odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i    

europske fondove Grada Novograda     

Pero Perić, pročelnik               Milka Milić
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KLASA: UP/I-

URBROJ: 

Ilova, 16.9.2017.

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

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.  86/08, 61/11 i 4/18), član-

ka 4. Statuta Općine Ilova (Službeni glasnik Općine Ilova, br. 6/10) i članka 12. stavka 

2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova (Službe-

ni glasnik Općine Ilova, br. 2/12), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi 

utvrđivanja prestanka službe MARIJI MARIĆ, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Ilova donijela je 16. rujna 2017. 

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je službenici MARIJI MARIĆ, zaposlenoj na radnom mjestu 

voditeljice Odsjeka za fi nancije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Ilova, prestala služba po sili zakona.

2. Službenici je služba prestala 15. rujna 2017. 

3. Žalba ne odgađa izvršenje ovoga rješenja.

Obrazloženje

Člankom 115. stavkom 1. točkom d) Zakona o službenicima i namještenicima u lokal-

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da službeniku prestaje služba po 

sili zakona kad je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, 

danom pravomoćnosti presude.

U provedenom postupku utvrđeno je da je službenica Marija Marić, presudom Općin-

skog suda u Vinkovcima broj: K-1-12-17/2017 od 23. kolovoza 2017., osuđena na be-

zuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog počinjenja kaznenog djela dvo-

bračnosti iz članka 167. Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 

PRESTANAK SLUŽBE PO SILI ZAKONA
(Članak 115. Zakona)
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61/15 i 101/17). Citirana presuda postala je pravomoćna 15. rujna 2017.

Sukladno članku 111. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

pod ručnoj (regionalnoj) samoupravi, žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Slijedom navedenog, a primjenom prethodno citiranih odredbi Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, riješeno je kao u izreci 

ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana njegove dostave izjaviti žal-

ba načelniku Općine Ilova. Žalba se može podnijeti pisanim putem, neposredno ili 

poštom, ili izjaviti na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Ilova. Na žalbu 

se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 22. Zakona o upravnim 

pristojbama (Narodne novine, br. 115/2016).

Pročelnica Davorka Davor 

DOSTAVITI: 

1. Marija Marić ...

2. Odsjek za opće pravne poslove

3. Računovodstvo

4. Pismohrana
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Akti koje pročelnik donosi u 
vezi sa radnopravnim statusom 

izabranih dužnosnika

IX.

(Temeljem odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi)


ODLUKA O NAČINU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

(Članak 90. stavak 5.)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 16.7.2017.



Pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, dalje u tekstu: ZOLIP(R)S), postupajući po obavijesti dužnosnika Pere Perića, po službenoj dužnosti donio je 16. srpnja 2017.





O D L U K U

o načinu obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Novograda







1. Utvrđuje se da će dužnosnik Pero Perić dužnost gradonačelnika Grada Novograda obnašati profesionalno od 1. kolovoza 2017.



2. Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti gradonačelnika dužnosnik ostvaruje pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja.



3. Visina plaće za profesionalno obnašanje dužnosti gradonačelnika Grada Novograda utvrdit će se posebnim rješenjem.





O b r a z l o ž e n j e



Člankom 90. stavkom 5. ZOLIP(R)S-a propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti upravnom tijelu općine, grada odnosno županije. 



Gradski ured za opću upravu Grada Novograda zaprimio je 12. srpnja vlastoručno potpisani podnesak dužnosnika Pere Perića, gradonačelnika Grada Novograda, u kojem je podnositelj podneska istaknuo da dužnost gradonačelnika želi obavljati profesionalno.



Sukladno članku 90. stavku 6. ZOLIP(R)S-a, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti. 



Točka 2. izreke ove Odluke u skladu je s odredbom članka 90.a stavka 1. ZOLIP(R)S.



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove Odluke.







Uputa o pravnom lijeku



Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci, u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. Upravni spor pokreće se tužbom,  a tužba se predaje Upravnom sudu u Rijeci u dva primjerka, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna, sukladno članku 29.a stavku 2. Tarife sudskih pristojbi Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15).









								Mato Matić, pročelnik 



DOSTAVITI: 

1. Pero Perić ...

2. Gradski ured za opću upravu Grada Novograda

4. Osobni dosije dužnosnika

3. Pismohrana



























































ODLUKA O PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

 (Članak 92. stavak 1.)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 6.6.2017.



Temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po službenoj dužnosti, dana 6. lipnja 2017. donio je





ODLUKU

o prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika





1. Utvrđuje se da dužnosnik Mato Matić prestaje obnašati dužnost načelnika Općine Ilova 7. lipnja 2017.



2. Danom prestanka obnašanja dužnosti Mati Matiću prestaju prava koja je ostvarivao na temelju obavljanja dužnosti načelnika Općine Ilova.





Obrazloženje





Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12 i 121/16) propisano je, među ostalim, da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. 



Člankom 92. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i njihovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ilova 6. lipnja 2017. na službenoj mrežnoj stranici Općine (www.ilova.hr) objavilo konačne rezultate izbora, iz kojih proizlazi da je na izborima održanima 2. lipnja 2017. mandat općinskog načelnika Općine Ilova osvojio Pero Perić koji stupa na dužnost 8. lipnja 2017. 



Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.













Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. Upravni spor pokreće se tužbom, a tužba se predaje Upravnom sudu u Splitu u dva primjerka, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna, sukladno članku 29.a stavku 2. Tarife sudskih pristojbiZakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15).







Jozo Jozić, pročelnik JUO





DOSTAVITI:



1. Mato Matić ...

2. Računovodstvo

3. Osobni dosije dužnosnika

4. Pismohrana

























































ODLUKA O POČETKU I NAČINU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

(Članak 92. stavak 1.)





KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 8.6.2017.



Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), u postupku utvrđivanja početka i načina obnašanja dužnosti dužnosnika Pere Perića, donio je po službenoj dužnosti 8. lipnja 2017.





O D L U K U

o početku i načinu obnašanja dužnosti načelnika Općine Ilova





1. Utvrđuje se da Pero Perić počinje obnašati dužnost načelnika Općine Ilova 8. lipnja 2017.



2. Dužnost iz točke 1. Pero Perić će obnašati profesionalno.



3. Visina plaće za profesionalno obnašanje dužnosti načelnika Općine Ilova utvrdit će se posebnim rješenjem.







O b r a z l o ž e n j e





Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12 i 121/16) propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora, a člankom 91. stavkom 1. istog Zakona utvrđeno je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ilova, nakon provedenih izbora za općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji su održani 21. svibnja 2017., na službenoj stranici Općine Ilova (www.ilova.hr) objavilo 7. lipnja 2017. konačne rezultate izbora. Prema objavljenim konačnim rezultatima Pero Perić dobio je 53% glasova birača koji su pristupili izborima i time osvojio mandat načelnika Općine Ilova u razdoblju 2017. do 2021.



Člankom 90. stavkom 1. ZOLIPS-a propisano je da će općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. Stavkom 2. istoga članka utvrđeno je da su osobe iz stavka 1. toga članka dužne u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine, grada odnosno županije o tome na koji način će obnašati dužnost. Stavkom 3. istoga članka propisano je da će se, u slučaju ako se osoba ne izjasni o tome na koji način želi obnašati dužnost, smatrati da dužnost obnaša volonterski.



Jedinstveni upravni odjel Općine Ilova zaprimio je 7. lipnja 2017. vlastoručno potpisani podnesak Pere Perića u kojem je podnositelj podneska istaknuo da dužnost općinskog načelnika želi obavljati profesionalno.



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove Odluke.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. Upravni spor se pokreće tužbom, a tužba se predaje Upravnom sudu u Splitu u dva primjerka, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna, sukladno članku 29.a stavku 2. Tarife sudskih pristojbi Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15).









								Jozo Jozić, pročelnik JUO





DOSTAVITI:



1. Pero Perić ...

2. Voditelj računovodstva

3. Osobni dosije dužnosnika

4. Pismohrana



































RJEŠENJE O PLAĆI ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA

(Članak 90.c)



KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 8.6.2017.





Temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10)  i članka 5. Odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/08), u postupku utvrđivanja plaće zamjeniku gradonačelnika Mirku Mirkoviću, pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, postupajući po službenoj dužnosti donio je 8. lipnja 2017. 







R J E Š E N J E





1. Dužnosniku Mirku Mirkoviću, koji obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Novograda, utvrđuje se osnovica za plaću u iznosu od 3.890,00 kuna bruto.



2. Koeficijent za izračun plaće iznosi 4,20.



3. Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 



4. Plaća će se dužnosniku isplaćivati do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.







O b r a z l o ž e n j e



Člankom 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da je pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnog za službeničke odnose ovlašten za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.



U provedenom postupku utvrđeno je da je Odlukom  KLASA: __ URBROJ: __ od 8. lipnja 2017. utvrđeno da dužnosnik Mirko Mirković 8. lipnja 2017. počinje profesionalno obnašati dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Novograda. Izrekom Odluke utvrđeno je da će plaća za profesionalno obavljanje dužnosti biti utvrđena posebnim rješenjem.



Člankom 1. Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaća dužnosnika Grada Novograda koju je donijelo Gradsko vijeće (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 2/10) utvrđeno je da osnovica za obračun plaće izabranih dužnosnika Grada Novograda iznosi 3.890,00 kuna bruto.



Člankom 4. stavkom 1. podstavkom 2. prethodno navedene Odluke utvrđeno je da koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika iznosi 4,20.



Člankom 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da plaću župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.  



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Upravni spor pokreće se tužbom,  a tužba se predaje Upravnom sudu u Splitu u dva primjerka, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna sukladno članku 29.a stavku 2. Tarife sudskih pristojbi Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15).







									Jozo Jozić, pročelnik 			

									

Dostaviti:

1. Mirko Mirković ...

2.Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda, Odjel za proračun i financije

3.Pismohrana



































RJEŠENJE O NAKNADI PLAĆE BIVŠEM DUŽNOSNIKU

(Članak 90.a stavak 4.)



KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 8.6.2017.





Temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10), u postupku utvrđivanja naknade plaće Mirku Mirkoviću, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po zahtjevu Mirka Mirkovića donio je 29. svibnja 2017. 







R J E Š E N J E





1.	Utvrđuje se da Mirko Mirković iz Ilove, Riječka bb, ostvaruje pravo na staž osiguranja i naknadu plaće u neto iznosu od 8.307,03 kuna mjesečno.



2.	Pravo na staž osiguranja i naknadu plaće traje do 29. studenoga 2017.



3.	Naknada plaće će se isplaćivati do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.







O b r a z l o ž e n j e



Člankom 90.a stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.



Podneskom od 28. svibnja 2017. Mirko Mirković zatražio je da mu se odobri pravo na staž osiguranja i naknadu plaće, sukladno citiranoj odredbi Zakona. 



U provedenom postupku utvrđeno je da je Mirko Mirković obnašao dužnost načelnika Općine Ilova u razdoblju od 12. lipnja 2013. do 27. svibnja 2017., i to profesionalno tijekom cijeloga mandata. Budući da na provedenim lokalnim izborima nije osvojio novi mandat, Odlukom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova KLASA: UP/I-____  URBROJ: ____ od 28. svibnja 2017. utvrđeno je da Mirko Mirković prestaje obnašati dužnost načelnika 27. svibnja 2017.



Saslušan na okolnosti svoga radnopravnog statusa Mirko Mirković je na zapisnik izjavio da se nakon prestanka mandata nema pravo vratiti na rad u tvrtku TEKSTILPROMET iz Ilove, na radno mjesto na kojem je radio prije početka obnašanja manadata načelnika Općine Ilova, da nema registrirano trgovačko društvo, obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, da nije imenovan na drugu plaćenu dužnost te da nema uvjete za odlazak u mirovinu. Provjerom u Sudskom registru trgovačkih društava, Obrtnom registru, Upisniku poljoprivrednih gospodarstava i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje utvrđeno je da su navodi podnositelja zahtjeva istiniti.  



Uvidom u evidenciju plaća koje su isplaćene podnositelju zahtjeva utvrđeno je da mu je za prosinac 2016. isplaćena plaća u neto iznosu od 8.252,64 kn a za razdoblje od siječnja do svibnja 2017.  isplaćene su plaće u iznosu od: 8.226,12 kn (siječanj), 8.165,00 kn (veljača); 8.428,17 kn (ožujak); 8.342,10 kn (travanj) i 8.428,17 kn (svibanj). Prosjek isplaćenih plaća u razdoblju od šest mjeseci prije prestanka obnašanja dužnosti iznosi 8.307,03 kn. 



Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.





Uputa o pravnom lijeku:



Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. Upravni spor se pokreće tužbom, a tužba se predaje Upravnom sudu u Rijeci u dva primjerka, neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna, sukladno članku 29.a stavku 2. Tarife sudskih pristojbi Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15).







									Jozo Jozić, pročelnik 			

									

Dostaviti:

1. Mirko Mirković ...

2. Računovodstvo

3.Pismohrana







Oky
File Attachment
Akti koje pročelnik donosi u vezi sa radnopravnim statusom izabranih dužnosnika.docx
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 16.7.2017.

Pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Novograda, temeljem članka 90.c 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, dalje u 

tekstu: ZOLIP(R)S), postupajući po obavijesti dužnosnika Pere Perića, po službenoj 

dužnosti donio je 16. srpnja 2017.

ODLUKU

o načinu obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Novograda

1. Utvrđuje se da će dužnosnik Pero Perić dužnost gradonačelnika Grada

Novograda obnašati profesionalno od 1. kolovoza 2017.

2. Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti gradonačelnika dužnosnik

ostvaruje pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti 

uračunava mu se u staž osiguranja.

3. Visina plaće za profesionalno obnašanje dužnosti gradonačelnika Grada

Novograda utvrdit će se posebnim rješenjem.

Obrazloženje

Člankom 90. stavkom 5. ZOLIP(R)S-a propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, 

župan i njihovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku manda-

ta, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti upravnom tijelu 

općine, grada odnosno županije. 

Gradski ured za opću upravu Grada Novograda zaprimio je 12. srpnja vlastoručno pot-

pisani podnesak dužnosnika Pere Perića, gradonačelnika Grada Novograda, u kojem je 

podnositelj podneska istaknuo da dužnost gradonačelnika želi obavljati profesionalno.

ODLUKA O NAČINU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
(Članak 90. stavak 5.)
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Sukladno članku 90. stavku 6. ZOLIP(R)S-a, novi način obavljanja dužnosti započinje 

prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti o promjeni načina obavljanja 

dužnosti. 

Točka 2. izreke ove Odluke u skladu je s odredbom članka 90.a stavka 1. ZOLIP(R)S.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Uprav-

nim sudom u Rijeci, u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. Upravni spor pokreće 

se tužbom,  a tužba se predaje Upravnom sudu u Rijeci u dva primjerka, neposredno u 

pisanom obliku, usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronič-

ki.Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna, sukladno članku 29.a 

stavku 2. Tarife sudskih pristojbi.

Mato Matić, pročelnik 

DOSTAVITI: 

1. Pero Perić ...

2. Gradski ured za opću upravu Grada Novograda

4. Osobni dosje dužnosnika

3. Pismohrana
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KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 6.6.2017.

Temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 

123/17), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući po službe-

noj dužnosti, dana 6. lipnja 2017. donio je

ODLUKU

o prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika

1. Utvrđuje se da dužnosnik MATO MATIĆ prestaje obnašati dužnost načelnika 

Općine Ilova 7. lipnja 2017.

2. Danom prestanka obnašanja dužnosti Mati Matiću prestaju prava koja je

ostvarivao na temelju obavljanja dužnosti načelnika Općine Ilova.

Obrazloženje

Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12 i 

121/16) propisano je, među ostalim, da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika 

i župana te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima 

traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga 

općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. 

Člankom 92. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propi-

sano je da općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i njihovim zamjenicima prava 

na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog 

načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika.

ODLUKA O PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 
(Članak 92. stavak 1.)
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U provedenom postupku utvrđeno je da je Općinsko izborno povjerenstvo Općine

Ilova 6. lipnja 2017. na službenoj mrežnoj stranici Općine (www.ilova.hr) objavilo 

konačne rezultate izbora, iz kojih proizlazi da je na izborima održanima 2. lipnja 2017. 

mandat općinskog načelnika Općine Ilova osvojio Pero Perić koji stupa na dužnost

8. lipnja 2017. 

Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Uprav-

nim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. Upravni spor pokreće 

se tužbom, a tužba se predaje Upravnom sudu u Splitu u dva primjerka, neposredno u 

pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronič-

ki. Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna, sukladno članku 29.a 

stavku 2. Tarife sudskih pristojbi.

Jozo Jozić, pročelnik JUO

DOSTAVITI:

1. Mato Matić ...

2. Računovodstvo

3. Osobni dosije dužnosnika

4. Pismohrana
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ODLUKA O POČETKU I NAČINU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
(Članak 92. stavak 1.)

KLASA: UP/I-

URBROJ:

Ilova, 8.6.2017.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ilova, postupajući temeljem član-

ka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), 

u postupku utvrđivanja početka i načina obnašanja dužnosti dužnosnika Pere Perića, 

donio je po službenoj dužnosti 8. lipnja 2017.

O D L U K U

o početku i načinu obnašanja dužnosti načelnika Općine Ilova

1. Utvrđuje se da PERO PERIĆ počinje obnašati dužnost načelnika Općine Ilova

8. lipnja 2017.

2. Dužnost iz točke 1. Pero Perić će obnašati profesionalno.

3. Visina plaće za profesionalno obnašanje dužnosti načelnika Općine Ilova utvrdit 

će se posebnim rješenjem.

Obrazloženje

Člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12 i 

121/16) propisano je da mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te nji-

hovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog 

radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora, a člankom 91. stavkom 

1. istog Zakona utvrđeno je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zam-

jenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 

izbora.
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U provedenom postupku utvrđeno je da je Općinsko izborno povjerenstvo Općine 

Ilova, nakon provedenih izbora za općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji su 

održani 21. svibnja 2017., na službenoj stranici Općine Ilova (www.ilova.hr) objavilo 7. 

lipnja 2017. konačne rezultate izbora. Prema objavljenim konačnim rezultatima Pero 

Perić dobio je 53% glasova birača koji su pristupili izborima i time osvojio mandat 

načelnika Općine Ilova u razdoblju 2017. do 2021.

Člankom 90. stavkom 1. ZOLIPS-a propisano je da će općinski načelnik, gradonačelnik, 

župan i njihovi zamjenici odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesio-

nalno. Stavkom 2. istoga članka utvrđeno je da su osobe iz stavka 1. toga članka dužne 

u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom 

upravnom tijelu općine, grada odnosno županije o tome na koji način će obnašati 

dužnost. Stavkom 3. istoga članka propisano je da će se, u slučaju ako se osoba ne izjasni 

o tome na koji način želi obnašati dužnost, smatrati da dužnost obnaša volon terski.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ilova zaprimio je 7. lipnja 2017. vlastoručno potpisani 

podnesak Pere Perića u kojem je podnositelj podneska istaknuo da dužnost općinskog 

načelnika želi obavljati profesionalno.

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Up-

ravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave Odluke. Upravni spor se 

pokreće tužbom, a tužba se predaje Upravnom sudu u Splitu u dva primjerka, ne-

posredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja 

elektronički. Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna, sukladno 

članku 29.a stavku 2. Tarife sudskih pristojbi.

Jozo Jozić, pročelnik JUO

DOSTAVITI:

1. Pero Perić ...

2. Voditelj računovodstva

3. Osobni dosije dužnosnika

4. Pismohrana
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RJEŠENJE O PLAĆI ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
(Članak 90.c)

KLASA: UP/I-

URBROJ:

Novograd, 8.6.2017.

Temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15 i 123/17), članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regional-

noj) samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10)  i članka 5. Odluke o plaćama i drugim 

pravima dužnosnika Grada Novograda (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 12/08), 

u postupku utvrđivanja plaće zamjeniku gradonačelnika Mirku Mirkoviću, pročelnik 

Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, postupajući po službenoj 

dužnosti donio je 8. lipnja 2017. 

RJEŠENJE

1. Dužnosniku MIRKU MIRKOVIĆU, koji obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika 

Grada Novograda, utvrđuje se osnovica za plaću u iznosu od 3.890,00 kuna bruto.

2. Koefi cijent za izračun plaće iznosi 4,20.

3. Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, 

ukupno najviše za 20%. 

4. Plaća će se dužnosniku isplaćivati do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazloženje

Člankom 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da je 

pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnog za 

službeničke odnose ovlašten za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku 

obnašanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjeni-

ka, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Odlukom  KLASA: __ URBROJ: __ od
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8. lipnja 2017. utvrđeno da dužnosnik Mirko Mirković 8. lipnja 2017. počinje profesio-

nalno obnašati dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Novograda. Izrekom Odluke 

utvrđeno je da će plaća za profesionalno obavljanje dužnosti biti utvrđena posebnim 

rješenjem.

Člankom 1. Odluke o osnovici i koefi cijentu za obračun plaća dužnosnika Grada Novo-

grada koju je donijelo Gradsko vijeće (Službeni glasnik Grada Novograda, br. 2/10) ut-

vrđeno je da osnovica za obračun plaće izabranih dužnosnika Grada Novograda iznosi 

3.890,00 kuna bruto.

Člankom 4. stavkom 1. podstavkom 2. prethodno navedene Odluke utvrđeno je da 

koefi cijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika iznosi 4,20.

Člankom 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propi-

sano je da plaću župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika čini 

umnožak koefi cijenta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu 

godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.  

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Upravni spor 

pokreće se tužbom,  a tužba se predaje Upravnom sudu u Splitu u dva primjerka, ne-

posredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja 

elektronički. Za tužbu se plaća sudska pristojba u iznosu od 500,00 kuna.

 Jozo Jozić, pročelnik

 

   

DOSTAVITI:

1. Mirko Mirković ...

2. Gradski ured za proračun i javnu nabavu Grada Novograda,

 Odjel za proračun i fi nancije

3. Pismohrana
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