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Općinski načelnik Općine Končanica, na temelju članka 5. stavka 3., članka 24. 

stavka 2. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11 - u nastavku teksta: Zakon) i članka 50. 
Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13, u postupku 
imenovanja u službu na neodređeno vrijeme putem natječaja, donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica 

 
1. Dalibor Tomašek, magistar prava, iz Končanice, imenuje se pročelnikom 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica na neodređeno vrijeme uz obvezni 
probni rad u trajanju od 3 mjeseca. 

2. Dalibor Tomašek na današnji dan ima ukupno  2 godine 5 mjeseci i 12 dana radnog 
staža i isto toliko radnog staža u struci. 

3. Službenik nema položen državni stručni ispit i u obvezi je polaganja državnog 
stručnog ispita u roku od 12 mjeseci od dana prijma u službu, u protivnom mu 
prestaje radni odnos po sili zakona. 

4. Datum početka rada je 01. ožujak 2018. godine. 
5. Danom početka rada, službenik ostvaruje pravo na plaću, što će se urediti posebnim 

rješenjem. 
 

 
Obrazloženje 

 
Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj sjednici, održanoj dana 28. veljače 2002. 

godine, donijelo je Odluku o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, kojim 
je ustrojen Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica kao samostalno upravno tijelo, a na 
sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine i Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Končanica, kojim je uređeno unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Končanica. 

Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica 
na neodređeno vrijeme objavljen je na web stranici „Narodnih novina“ broj 5/18. od dana 
12. siječnja 2018. godine i u tu svrhu imenovano je povjerenstvo za provedbu natječaja od 
3 člana koje je imenovao Općinski načelnik. 

Na raspisani javni natječaj javilo se šest kandidata od kojih samo jedan kandidat 
udovoljava formalnim uvjetima propisanim natječajem. 

Kandidat koji ispunjava propisane uvjete iz natječaja pozvan je na prethodnu 
provjeru znanja i sposobnosti te je istoj kandidat i pristupio. 

Na temelju rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranjem i 
intervjuom, Povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat ostvario 22 boda od ukupno 23, te o 
tome obavijestilo Općinskog načelnika. 
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Na temelju rang liste i izvješća izabran je Dalibor Tomašek, jedini kandidat, koji 
ispunjava sve uvjete Natječaja, a u provjeri znanja i sposobnosti ostvario je dovoljan broj 
bodova. 

Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je sukladno članku 26. stavku 1. i 2. 
Zakona. 

Budući kandidat nema položen državni stručni ispit, utvrđena je obveza polaganja u 
skladu sa člankom 14. Zakona. 

Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem. 
Slijedom iznesenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o 
imenovanju.  

 
          

            Općinski načelnik: 
              Zlatko Bakunić 

 
 
Dostaviti: 
 

1. Dalibor Tomašek, Končanica 296, 43505 Končanica 
2. Personalna evidencija – ovdje 

 
 


