
                                                                       

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA IVANSKA 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 
 

Klasa: 112-02/21-01/02 
Urbroj: 2103-10-02-22-07 
Ivanska, 13. siječnja 2022. 
 

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) načelnik 
Općine Ivanska donosi 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROČELNICE  
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE IVANSKA 

 
1. Nikolina Pavlović, prvostupnica ekonomije, viša stručna sprema, iz Samarice, Samarica 
101, 43 232 Berek, sa ukupno 8 godina, 7 mjeseci i 29 dana radnog staža u struci, na temelju 
ostvarenih rezultata u prethodnoj provjeri znanja i intervjua, imenuje se za pročelnicu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska, na neodređeno vrijeme, s probnim radom u 
trajanju od tri mjeseca. 
 
2. Imenovana je dužna početi s radom dana 13. siječnja 2022. godine, od kojeg dana ostvaruje 
prava i obveze iz službe na radnom mjestu na koje je imenovana. 
 
3. Imenovana ostvaruje pravo na plaću u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koji iznosi 2,1 i osnovice za izračun 
plaće koja iznosi 4.400,00 kn uvećane za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 
4. Imenovana je položila državni stručni ispit 09. svibnja 2014. godine.  
 

o b r a z l o ž e nj e 
 
Načelnik Općine Ivanska raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 
131/2021 od 03. prosinca 2021. i na web stranici Općine Ivanska.  
Prema odredbi članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Rješenje o imenovanju pročelnika upravnog tijela  jedinice lokalne  
samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, donosi se za izabranog 
kandidata iz reda prijavljenih kandidata, a na temelju izvješća o rezultatima prethodne 
provjere znanja i sposobnosti kandidata te rang liste Povjerenstva za provedbu javnog  
natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska. 
U postupku je utvrđeno da su na raspisani javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska prijave podnijela 2 (dva) kandidata. 
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, sukladno ovlastima utvrđenim člankom 
20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
je utvrdilo da su prijave bile podnijete pravodobno i da iste ispunjavanju formalne uvjete iz 
natječaja. Kandidati su objavom poziva 21. prosinca 2021. godine na internetskoj stranici 



Općine Ivanska, pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te intervju. Prethodnoj 
provjeri znanja i sposobnosti pristupila je jedna kandidatkinja, dok je jedan kandidat povukao 
svoju prijavu na natječaj te nije pristupio prethodnoj pisanoj provjeri znanja. Povjerenstvo je 
utvrdilo da je kandidatkinja koja je prisustvovala prethodnoj pisanoj provjeri znanja ostvarila 
više od 50% bodova na pisanom testiranju te je pristupila intervjuu koji je održan isti dan. 
 
Sukladno članku 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja izradilo je Izvješće o 
provedenom cjelokupnom postupku i rang listu kandidata koju je dostavilo Općinskom 
načelniku Općine Ivanska. 
 
Općinski načelnik Općine Ivanska je na temelju  Izvješća o provedenom postupku  i rang listi 
kandidata izabrao Nikolinu Pavlović iz Samarice, prvostupnicu ekonomije, viša stručna 
sprema, sa 8 godina, 7 mjeseci i 28 dana radnog staža, za pročelnicu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Ivanska. Imenovana je u postupku testiranja pokazala visok stupanj 
pripremljenosti, interes i motiviranost za rad te razumijevanje pozicije i uloge pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela. Izabrana kandidatkinja ispunjava propisane uvjete za radno 
mjesto pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska, utvrđene u Pravilniku o 
unutarnjem redu  Općine Ivanska.   
 
Nikolina Pavlović imenuje se od 13. siječnja godine za pročelnicu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Ivanska.   Probni rad u trajanju od tri mjeseca propisan je člankom 26. stavkom 
2. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 
Slijedom navedenog na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 5. stavka 3.  Zakona o 
službenicima  i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.  
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ovog Rješenja.  
 
 
 
              NAČELNIK 
         ŽELJKO MAVRIN v.r. 
 
DOSTAVITI: 
1. Nikolina Pavlović, Samarica 101, 43 232 Berek 
2. Računovodstvo 
3. Pismohrana 
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