
                         
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        

 

KLASA : 022-05/18-01/107 

URBROJ : 2177/05-02-18-1  

Kaptol, 28. kolovoza 2018. godine. 

 

Temeljem članka 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br.86/08, 66/11 i 04/18), članka 96. stavka 1. Zakona o općem 

upravnom postupku (NN br. 47/09), članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji 

radnih mjesta Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine 

Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 04/10) i članka 46. Statuta Općine Kaptol 

(„Službeni glasnik Općine Kaptol“, br. 01//18),  Općinski načelnik Općine Kaptol, donio je 

slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o rasporedu na radno mjesto 

 

1. Jakin Manović, NKV radnik, sa ukupnim radnim stažom od 31 godine, 11 mjeseci i 1 dan,  

raspoređuje se na radno mjesto Komunalni radnik u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na području općine Kaptol na neodređeno vrijeme s danom 29. kolovoza 2018. 

godine. 

2. Plaća će se obračunavati  i isplaćivati sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaća 

službenika  i namještenika („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 03/10, 02/15 i 02/16), a 

prema vrijednosti koeficijenta koji iznosi 1,0 i Odluci o visini osnovice za izračun plaća 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol („Službeni glasnik 

Općine Kaptol“ broj 04/10, 04/16 i 05/17) koja iznosi 4.550,00 kuna bruto, uvećanu za 0,5% za 

svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20% 

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a  bit će objavljeno u „Službenom glasniku 

Općine Kaptol“. 

4. Protiv  ovog Rješenja žalba se može uputiti Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana 

donošenja istog. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

 Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu i Rješenja o prijamu u službu, 

KLASA:022-05/18-01/95, URBROJ:2177/05-02-18-1 od 09. kolovoza 2018. godine, Jakin Manović 

primljen je u službu na radno mjesto komunalni radnik u Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na području Općine Kaptol, a sukladno članku 27. Zakona o lokalnim službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN broj 86/08, 66/11 i 04/18) i članka 6. 

Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 

04/10), riješeno je kao u izreci ovog rješenja 

 

Općinski načelnik: 
 

Mile Pavičić, ing., v.r. 


