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AKTI GRADONAČELNIK 
 

   
R. br. Naziv akta Str. 
1. Plan prijma u službu za 2022. godinu 1 
2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje 

rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Garešnice  3 
 
 

 
 

AKTI GRADONAČELNIKA 
 

 
1.      

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 2022. godinu 
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Članak 1. 
 
Planom prijma u službu za 2022. godinu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za 
gospodarstvo i opće poslove  i Upravni odjel za financije Grada Garešnice za 2022. 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 25 radnih mjesta, a zaposleno je 12 
službenika na neodređeno vrijeme, 2 službenika 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 2022. godinu, planira se prijam službenika za slijedeća radna mjesta: 
 
a) Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove 

• 1 službenik na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za poslove javne nabave 
i poslove iz područja komunalnog gospodarstva 

• 1 službenik na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za imovinsko-pravna 
pitanja 

• 1 službenik na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši savjetnik za imovinsko-pravna pitanja 
 
b) Upravni odjel za financije 

• 1 službenik na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo i financije 

• 1 službenik na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent za računovodstvene poslove - plaće 
 

 
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 2022. 
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 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Garešnice“. 
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2022. GODINU 

R.br. 
Naziv tijela gradske 

uprave 

Broj 
sistematiziranih 
radnih mjesta 

na dan 
31.12.2021. 

Stanje 
popunjenosti 

radnih mjesta na 
neodređeno 

vrijeme na dan 
31.12.2021. 

Potreban broj 
službenika i 

namještenika na 
neodređeno 

vrijeme  

 
Potreban broj 

službenika i 
namještenika 
na određeno 

vrijeme 

 
Potreban 

broj 
vježbenika 

 VSS VŠS SSS VSS VŠS SSS  

1. 
Upravni odjel za 

gospodarstvo i opće 
poslove 

15 

11 
(od toga 1 

pripadnik srpske 
nacionalne 
manjine) 

3 0 0 0 0 0 0 

2. 
Upravni odjel za 

financije 
10 4  

1 0 1 

 

0 

 

0 0 0 

3.  ukupno 25 15 4 0 1 0 0 0 0 

 
 
 

KLASA: 100-01/22-01/1 
URBROJ: 2103-4-02-22-1 
Garešnica, 10. siječnja 2021. godine 

                                                                                                                               GRADONAČELNIK 
                                                                                                                      Josip Bilandžija, dipl.ing.šum.,v.r. 
     

 
2.      

Na temelju članka 53. Statuta Grada Garešnice („Službeni glasnik Grada Garešnice“ broj 2/21) i Odluke o 
mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Garešnice 
(„Službeni glasnik Grada Garešnice“ broj: 4/18), gradonačelnik Grada Garešnice dana 14. siječnja 2022. 
godine, donosi  
 
 

ODLUKU 
o osnivanju i  imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva 

za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Garešnice 
 

 

I. 

Osniva se Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 
obitelji na području Grada Garešnice. 
Povjerenstvo se sastoji od 3 člana, a imenuje se za 2022. godinu. 
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II. 

U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Miroslav Gerstner, predsjednik 
2. Milan Miščević,  član 
3. Željko Rebrović, član 
 

III. 

Povjernstvo obavlja slijedeće poslove: 
 
- provodi postupak javnog poziva 
- ocjenjuje pristigle prijave i programe 
- sastavlja rang listu za dodjelu sredstava 
- sastavlja zapisnik o ocjenjivanju i rangiranju pristiglih prijava 

  
Povjerenstvo se u svom radu dužno pridržavati odnosno postupati sukladno odredbama Odluke o 
mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Garešnice te Javnog 
poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Garešnice. 
Povjerenstvo podnosi Gradonačelniku izvješće o provedenom javnom pozivu. 
 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Garešnice. 
 
KLASA:371-02/22-01/1 
URBROJ:2103-4-02-22-1 
Garešnica, 14. siječnja 2022. godine                                                                  GRADONAČELNIK 
                                                                                                                      Josip Bilandžija, dipl.ing.šum.,v.r. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

„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 


