
                             
 

                REPUBLIKA HRVATSKA 
                ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 
 

    
                 OPĆINA PROMINA 
                 OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Na temelju članka 98. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 54. stavak 1. 

Statuta Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 02/18 i 07/18; Službeno 

glasilo Općine Promina 01/20) te članka 14. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko 

kninske županije 12/17, 03/18, 14/18 i 18/19), načelnik Općine Promina donosi 

 

Rješenje o premještaju  

1. Službenik Žarko Suman, s visokom stručnom spremom-diplomirani pravnik, s 26 

godina i 11 mjeseci radnog staža u struci, se s danom 20. siječnja 2021. godine 

raspoređuje na radno Viši savjetnik za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Promina. 

2. Imenovani iz točke 1. ovog Rješenja ostvaruje plaću u visini umnoška koeficijenta 2,10, 

utvrđenog za radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Promina i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5% na ime minulog 

rada za svaku godinu radnog staža te ostvaruje i druga prava iz radnog odnosa za to 

radno mjesto, sukladno aktima Općine Promina, u razdoblju od 20. siječnja 2021. 

godine, na neodređeno vrijeme. 

 

Obrazloženje 

Neposrednim inspekcijskim nadzorom nad radom upravnog tijela Općine Promina, o 

čemu je sastavljen Zapisnik o provedenom redovitom (planiranom) neposrednom 

inspekcijskom nadzoru nad radom upravnog tijela Općine Promina KLASA: 043-02/20-01/66, 

URBROJ: 514-U-08-02/29-20-2 od 02. prosinca 2020. godine, utvrđeno je kako pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina Žarko Suman, dipl. iur. nezakonito raspoređen 

na radno mjesto pročelnika, iz razloga što je na radno mjesto pročelnika imenovan bez provedbe 

javnog natječaja, što je protivno odredbama članka 53a. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

Načelnik Općine Promina je Rješenjem o razrješenju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Promina KLASA: UP/I-122-02/21-01/1; URBROJ: 2182/09-21-01 od 19. siječnja 

2021. godine razrješio Žarka Sumana s radnog mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Promina. 

Člankom 98. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, službenika se, uz njegov pristanak, može rasporediti na radno mjesto 

niže složenosti poslova za koje ispunjava propisane uvjete. 



Obzirom da je Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 12/17, 03/18, 

14/18 i 18/19) radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Promina slobodno, a službenik Žarko Suman za navedeno radno mjesto 

ispunjava propisane zakonske uvjete, ispunjeni su svi elementi za raspoređivanje službenika 

Žarka Sumana na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Promina. 

Temeljem članka 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 28/10) plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovica za obračun 

plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije 18/19) utvrđeni su koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina te za radno mjesto „viši savjetnik za pravne 

poslove“ koeficijent za obračun plaće iznosi 2,10. 

Odlukom o izmjeni Odluke o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 06/20) 

utvrđena je osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Promina u iznosu od 4.309,50 kuna. 

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba općinskom načelniku u roku 15 dana od dana dostave 

ovog rješenja. 

 

 

Ovo rješenja stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom glasilu 

Općine Promina. 

 

 

KLASA:UP/I-112-02/21-01/2 

URBROJ: 2182/09-21-01              

Oklaj, 19. siječnja 2021. godine 

 

Načelnik: 

Tihomir Budanko 
 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Žarko Suman, Sumani 22, Razvođe 

2. Osobni očevidnik, ovdje 

3. Računovodstvo, ovdje 

4. Arhiva, ovdje 


