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SLUŽBENI GLASNIK 
GRADA GAREŠNICE 

 

Godina 2023. Garešnica,  09. siječnja 2023. godine        Broj: 1 

 
      
   

S  A  D  R  Ž  A  J 
 

AKTI GRADONAČELNIK 
 
 

   
R. br. Naziv akta Str. 
1. Odluka o visini naknade za nabavu opreme novorođenog djeteta tijekom 2023. godine 

1 
2. Odluka o visini vrijednosti poklon paketa za novorođeno dijete u obitelji tijekom 2023. 

godine 2 
3. Plan prijma u službu za 2023. godinu 3 

 

 
 

AKTI GRADONAČELNIKA 
 

 
1.      

Na temelju članka 53. Statuta Grada Garešnica („Službeni glasnik Grada Garešnica“ broj: 2/21) 

gradonačelnik Grada Garešnice dana 29. prosinca 2022. godine, donosi 

                                      
 

Odluku o visini naknade  
za nabavu opreme novorođenog djeteta tijekom 2023. godine 
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Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za nabavu opreme novorođenog djeteta tijekom 2023. godine 
sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Garešnice. 
Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 135,00 EUR-a (slovima:stotridestpet eura). 
 

 
Članak 2. 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz članak 1. ove Odluke potrebno je priložiti uvjerenje o prebivalištu i  
rodni list za novorođenče. 
Zahtjev se može podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta. 

 
 

Članak 3. 
Sredstva za isplatu naknada za nabavu opreme novorođenog djeteta tijekom 2023. godine osigurana su u 
Proračunu Grada Garešnice za 2023. godinu.   
                                                           
                                                                  

Članak 4. 
Korisnici će pravo na naknadu iz članka 1. ove Odluke ostvariti temeljem rješenja o ostvarivanju prava na 
naknadu za nabavu opreme novorođenog djeteta kojeg donosi upravni odjel Grada Garešnice nadležan 
za društvene djelatnosti. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Garešnice. 

 

KLASA:402-01/22-01/04 
URBROJ:2103-4-02-22-1 
Garešnica, 29. prosinca 2022. godine                                                                GRADONAČELNIK 
                                                                                                                            Josip Bilandžija, dipl.ing.šum.,v.r. 
     

 
2.      

Na temelju članka 53. Statuta Grada Garešnica („Službeni glasnik Grada Garešnica“ broj: 2/21) 
gradonačelnik Grada Garešnice dana 29. prosinca 2022. godine, donosi 

                                      
 

ODLUKU 
 o visini vrijednosti poklon paketa za novorođeno dijete u obitelji 

 tijekom 2023. godine 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina vrijednosti poklon paketa za novorođeno dijete u obitelji tijekom 2023. 
godine. 
Vrijednost paketa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu do 50,00 EUR-a po novorođenom djetetu. 
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Članak 2. 
Sredstva za podmirenje troškova poklon paketa za novorođenu djecu tijekom 2023. godine osigurana su 
u Proračunu Grada Garešnice za 2023. godinu.  
 

Članak 3. 
Korisnici će pravo na poklon paket za novorođeno dijete ostvariti temeljem rješenja o ostvarenom pravu 
na naknadu za nabavu opreme novorođenog djeteta kojeg donosi upravni odjel Grada Garešnice nadležan 
za društvene djelatnosti. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Garešnice. 
 

 
KLASA:402-01/22-01/04 
URBROJ:2103-4-02-22-2 
Garešnica,  29. prosinca 2022. godine                                                              GRADONAČELNIK 
                                                                                                                      Josip Bilandžija, dipl.ing.šum.,v.r. 

 
                                                                                                                              
3.      

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 53. Statuta Grada 
Garešnice („Službeni glasnik Grada Garešnice“, broj: 2/21) na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada 
Garešnice, gradonačelnik Grada Garešnice utvrdio je  sljedeći 
 
 

Plan prijma u službu 
 za 2023. godinu 

 
 

Članak 1. 
 
Planom prijma u službu za 2023. godinu utvrđuje se plan prijma službenika i namještenika u upravna tijela 
Grada Garešnice za 2023. godinu. 
 

Članak 2. 
 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod 
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 

Članak 3. 
 

U upravnim tijelima Grada Garešnice sistematizirano je ukupno 37 radnih mjesta, a zaposleno je 16 
službenika na neodređeno vrijeme, 1 službenik na određeno vrijeme i 3 namještenika na neodređeno 
vrijeme. 
 

Članak 4. 
 

U upravna tijela Grada Garešnice, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Grada 
Garešnica za 2023. godinu, planira se prijam službenika za slijedeća radna mjesta: 
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a) Upravni odjel za društvene djelatnosti, imovinu i opće poslove 

• 1 službenik na neodređeno vrijeme na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti, imovinu i opće poslove 

• 1 službenik na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent za opću upravu 

• 1 vježbenik na određeno vrijeme  
 
 

Članak 5. 
 

Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, te putem pisanog 
sporazuma čelnika tijela sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Grada Garešnice za 2023. 
godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo 
upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.  
 

Članak 6. 
 
Gradonačelnik može izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan na obrazloženi zahtjev pročelnika upravnih tijela. 
 

Članak 7. 
 
Plan prijma u službu za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Garešnice. 
 

 
KLASA: 100-01/23-01/01 
URBROJ: 2103-4-02-23-1 
Garešnica, 02. siječnja 2023. godine                                                                    GRADONAČELNIK 
                                                                                                                      Josip Bilandžija, dipl.ing.šum.,v.r. 
 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2023. GODINU 

R.br. Naziv upravnog tijela 

Broj 
sistematiziranih 
radnih mjesta 

na dan 
31.12.2022. 

Stanje 
popunjenosti 

radnih 
mjesta na 

neodređeno 
vrijeme na 

dan 
31.12.2022. 

Potreban broj 
službenika i 

namještenika 
na neodređeno 

vrijeme  

 
Potreban broj 
službenika i 

namještenika 
na određeno 

vrijeme 

 
Potreban 

broj 
vježbenika 

 
Ukupno 

planiranih 
popuna 

 VSS VŠS SSS VSS VŠS SSS   

1. 

Upravni odjel za 
društvene djelatnosti, 

imovinu i opće 
poslove 

9 0 
 

1 
 

0 
 

1 

 
 

0 

 
 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 

2.  Ukupno 9 0 1 0 1 0 0 0 1 3 
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„SLUŽBENI GLASNIK GRADA GAREŠNICE“ 

službeno je glasilo Grada Garešnice koje se objavljuje i na gradskim web 

stranicama: 

www.garesnica.hr 

Izdavač: 

Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20A, Garešnica 

Tekstove pripremila: 

Ivana Burić 

Tel.:043/675-944, fax:043/531-568, e-mail: ivana@garesnica.hr 


