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AKTI GRADONAČELNIKA 
 
 
 

1.      

Temeljem odredbe članka 50. Statuta Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 1/18 i 
1/19), gradonačelnik Grada Garešnice dana 02. siječnja 2020. godine, donosi 
                                  

 
O D L U K U 

o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda  
na području Grada Garešnice za 2020. godinu 

 
 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda (krava i junica) vlasnicima 
na području Grada Garešnice za 2020. godinu.  
 

II. 
Utvrđuje se iznos sufinanciranja za umjetno osjemenjivanje goveda u iznosu od 70,00 kn po 
osjemenjenom govedu. 
 

III. 
Korisnici usluge osjemenjivanja iz točke I. ove Odluke mogu jednom godišnje po govedu ostvariti pravo 
na sufinanciranje. 
 

IV. 
Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda Grad Garešnica realizirat će putem ovlaštenih 
organizacija za umjetno osjemenjivanje,, a sve prema ispostavljenim računima s priloženom 
vjerodostojnom dokumentacijom o umjetnom osjemenjivanju (izvješće ili potvrda o izvršenom 
umjetnom osjemenjivanju). 
 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Garešnice. 
 
 
 
KLASA: 402-07/20-01/02 
URBROJ: 2123/01-02-20-1 
Garešnica, 02. siječnja 2020. godine 

 
                                                                                                              GRADONAČELNIK 

                                                                                                                        Josip Bilandžija, dipl. ing. šum, v.r. 
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2.      

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 50. Statuta Grada 
Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice broj 1/18 i 1/19) na prijedlog pročelnika upravnih tijela 
Grada Garešnice, gradonačelnik Grada Garešnice dana 07. siječnja 2020. godine utvrdio je  sljedeći 
 
 

Plan prijma u službu 
 za 2020. godinu 

 
 

Članak 1. 
 
Planom prijma u službu za 2020. godinu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel 
za gospodarstvo i opće poslove  i Upravni odjel za financije za 2020. 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 19 radna mjesta a zaposleno je 15 
službenika na neodređeno vrijeme, 2 službenika na određeno vrijeme, 2 namještenika na neodređeno 
vrijeme. 
 

Članak 4. 
 

U upravna tijela Grada Garešnice, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Grada 
Garešnica za 2020. 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 administrativni referent 
- 1 namještenik na neodređeno vrijeme na radno mjesto spremačice 
   
b) Upravni odjel za financije 
-1 službenik na neodređeno vrijeme  na radno mjesto Viši savjetnik za razvojne programe i 
     projekte  
-1 službenik na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni suradnik –koordinator za 
    provedbu EU projekata 
-1 službenik na određeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za provedbu EU  
     projekata 
-1 službenik na  neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo i  
    financije  
 

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 
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(regionalnoj) samoupravi i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Grada Garešnice za 2020. 
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 4. 
 
Plan prijma u službu za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Garešnice“. 
 
 
KLASA: 100-01/20-01/01 
URBROJ: 2123/01-02-20-1 
Garešnica, 07. siječnja 2020. godine        

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

 
 
 
 

3.      

Na temelju odredbi članka 50. Statuta Grada Garešnica („Službeni glasnik“ Grada Garešnice broj 1/18 
i 1/19) i članka 4. Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni usluga  Dječjeg vrtića 
„Maslačak“ („Službeni glasnik Grada Garešnice“ broj 4/11,1/12 i 6/12), gradonačelnik Grada Garešnice 
dana 17. veljače 2020. godine, daje 
 

Suglasnost na Odluku o visini ekonomske cijene vrtića za 2020. godinu  
 

I. 

Na Odluku o visini ekonomske cijene vrtića (KLASA:402-03/20-01/1, URBROJ:2123/01-05-02-20-2) 
koju je Upravno vijeće dječjeg vrtića „Maslačak“ utvrdilo dana 29. siječnja 2020. godine, daje se 
tražena suglasnost. 

 

II. 

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Garešnice. 
     
 
KLASA:402-01/20-01/01 
URBROJ:2123/01-02-20-2 
Garešnica, 17. veljače 2020. godine        
 

                                                                                                              GRADONAČELNIK 
                                                                                                                        Josip Bilandžija, dipl. ing. šum, v 
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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.:043/675-930, fax:043/531-568, e-mail:ured-gradonacelnika@garesnica.hr 


