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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 012-03/17-02/01 

URBROJ: 2111/01-03-03/1-19-7 

Daruvar,  30. travnja 2019. g.  

 

  Na temelju članka 48. stavka 7. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN RH (NN broj 33/01, 60/04,129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), 

članka 66. stavka 1.  alineje 18. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", 

broj 1/13, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i  

članka 9. stavka 1. Pravilnika o unutarnjem redu 

("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 1 /17), 

na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za 

financije i proračun, gradonačelnik Grada 

Daruvara  donosi sljedeću  

             

  

 

ODLUKU 

o I. izmjenama i dopunama 

SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 

 

I. 

 

 U Sistematizaciji radnih mjesta u 

upravnim tijelima Grada Daruvara („Službeni 

glasnik Grada Daruvara“, broj 2/19), u  

Upravnom odjelu za financije i proračun, radno 

mjesto pod  brojem  2. – Savjetnik za financije, 

predviđa 2 izvršitelja, a u opis poslova, uz 

postojeće poslove, dostaju se sljedeći poslovi: 

 

- sudjeluje u izradi proračuna i projekcija, 

izmjena i dopuna proračuna, 

polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna i financijskih 

izvještaja, 

- sudjeluje u provođenju EU projekata. 

 

 

II. 

 

 Sve ostale odredbe Sistematizacije 

radnih mjesta  koje se ne mijenjaju i ne 

dopunjuju ovom Odlukom, ostaju i dalje na 

snaziOva Odluka čini sastavni dio Pravilnika o 

unutarnjem redu (“Službeni glasnik Grada 

Daruvara”, broj 1/17), sukladno članku 9. istog 

akta. 

 

 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u “Službenom glasniku Grada 

Daruvara”. 
 

Gradonačelnik 

Damir Lneniček, univ. spec. oec 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 112-01/19-02/01 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-2 

Daruvar, 30 travnja 2019. g. 

 

 Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 

86/08 i 61/11), u svezi Odluke o I. izmjeni i dopuni 

Sistematizacije radnih mjesta na prijedlog pročelnika 

upravnih tijela  Grada Daruvara, gradonačelnik 

Grada Daruvara dana 30. siječnja 2019. g.  donosi 

 

 

ODLUKU o I. izmjenama i dopunama 

P L A NA  

PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA 

GRADA DARUVARA ZA 2019. godinu 

 

Članak 1.  

 

 U Planu Prijma u službu u Upravna tijela 

Grada Daruvara za 2019. g. („Službeni glasnik 
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Grada Daruvara“, broj 1/19), mijena se i dopunjuje 

članak 3. i glasi: 

 

 „Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih 

tijela Grada Daruvara i Sistematizacijom radnih 

mjesta u upravnim tijelima Grada Daruvara, koja 

čini sastavni dio Pravilnika ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/17, 3/17, 6/17, 9/17 i 2/18), u 3 

ustrojstvena upravna tijela predviđeno je ukupno 25 

radnih mjesta s 29 izvršitelja, od kojih je popunjeno 

22 radnih mjesta s 24 izvršitelja.  

 U tijeku 2019. g. u upravnim tijelima ne 

planira se zapošljavanje isključivo  vježbenika, ali se 

planira zapošljavanje najmanje dva službenika i 

jednog namještenika. 

  

 

1. - U Upravnom odjelu za opće, pravne, 

imovinsko-pravne poslove i društvene 

djelatnosti Grada Daruvara sistematizirano 

je ukupno 11 radnih mjesta za 11 izvršitelja 

(8 službenika i 3 namještenika), od kojih je 

popunjeno 10 (8 službenika i 2 

namještenika). 

     U Odjelu je nepopunjeno jedno radno 

mjesto u kategoriji namještenika, kako 

slijedi: 

- "Dostavljač pošte".     

       Sukladno raspoloživim  financijskim 

sredstvima u proračunu Grada Daruvara za 

2019. g., u tijeku 2019. g. radno mjesto  

"Dostavljač pošte" ne planira se popunjavati 

u tijeku 2019. godine, ali se planira popuniti 

na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom radno mjesto „Viši referent za 

upravne poslove“, koje je do sada popunjeno 

na određeno vrijeme. 

 2.   - U Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne 

poslove Grada Daruvara sistematizirano je ukupno 9 

radnih mjesta za 11 izvršitelja (10 službenika i 1 

namještenika), od kojih je popunjeno 8 radnih 

mjesta s 10 službenika).  

U Odjelu je  nepopunjeno jedno radno 

mjesto i to radno mjesto namještenika – komunalni 

izvidnik.  

Sukladno raspoloživim  financijskim 

sredstvima u proračunu Grada Daruvara za 2019. g., 

u tijeku 2019. g. , u ovom odjelu planira se popuniti 

upražnjeno radno mjesto „Komunalni izvidnik“, na 

neodređeno vrijeme s jednim izvršiteljem 

namještenikom. 

 Planirano novo radno mjesto 

Planom prijma u službu u upravna tijela Grada 

Daruvara za 2019. g., uvedeno je u novu 

Sistematizaciju radnih mjesta od 18. veljače 2019. g. 

pod nazivom „Referent za graditeljstvo“u 11. 

klasifikacijskom rangu sa srednjom stručnom 

spremom za 1 izvršitelja. Istom sistematizacijom 

ukinuto je nepopunjeno radno mjesto „Viši stručni 

suradnik za graditeljstvo“  u 6. klasifikacijskom 

rangu. 

 

 3.  - U Upravnom odjelu za financije i 

proračun Grada Daruvara sistematizirano je 5 

radnih mjesta za 6 izvršitelja ( 6 službenika), od 

kojih je nepopunjeno radno mjesto „Savjetnik za 

financije“ s još jednim izvršiteljem. Potrebno je dva 

izvršitelja, te se  sukladno raspoloživim  

financijskim sredstvima u proračunu Grada 

Daruvara za 2019. g., u tijeku 2019. g. to radno 

mjesto namjerava popuniti s potrebnim drugim 

izvršteljem, na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom.  

   

Članak 2.  

 

 Sve ostale odredbe Plana prijma u službu u 

upravna tijela Grada Daruvara za 2019. g., koje se 

ne mijenjaju i ne dopunjuju ovom Odlukom, ostaju i 

dalje na snazi. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama  

Plana prijma u službu u upravna tijela Grada 

Daruvara za 2019. g. stupa na snagu prvog dana od 

dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Daruvara". 

 

Gradonačelnik 

Damir Lneniček, univ. spec. oec 
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_________________________________________________________________________________ 

„Službeni glasnik Grada Daruvara“ službeno je glasilo Grada Daruvara 

Izdavač: Grad Daruvar. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 14 

Glavna i odgovorna urednica: Olga Šimon – Danek, mag. iur., pročelnica 

Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko – pravne poslove i društvene djelatnosti 

Telefon: (043) 331 -241 i (043) 633 – 321; telefax: (043) 331 – 285, e-mail: olga.simon@daruvar.hr 

Pretplata za 2015. godinu iznosi 250,00 kn 

i uplaćuje se na žiro račun Proračuna Grada Daruvara, IBAN: HR60 2340009 – 1806700003 

s pozivom na broj 7706 – OIB 

Tisak: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, Daruvar 

Naklada: 50 primjeraka 

„Službeni glasnik Grada Daruvara“ izlazi po potrebi. 


