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God. XVI 16. ožujka 2009. Broj 4

 
K A Z A L O 

 
I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 
1. Odluka o imenovanju ulica 
  
2. Odluka o preimenovanju ulice 
  
3. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju 
  
 
  

II. AKTI GRADONAČELNIKA 
 
1. Plan prijma u službu za Grad Dugo Selo u 2009. godini 
  



 
 
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine" broj 54/88.) i članka 17. Statuta 

Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01., 11/06. i 9/08.), Gradsko vijeće 
Grada Dugog Sela, na 38. redovnoj sjednici, održanoj  11. ožujka 2009. godine,  d o n i j e l o   j e 

 
 

O D L U K U 
 

O IMENOVANJU ULICA 
 
 
 

Članak 1. 
 
Put k.č.br. 477 u k.o. Dugo Selo II, imenuje se – Kupska ulica. 
Put k.č.br. 1406/1 u k.o. Dugo Selo II, imenuje se – Podolje. 
 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog 

Sela. 
 
 
 
KLASA: 023-05/09-01/11 
URBROJ: 238/07-03-09-1 
Dugo Selo, 11. ožujak 2009. 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Anto Bauer, dipl.ing., v.r. 

 



Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine" broj 54/88.) i članka 17. Statuta 
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01., 11/06. i 9/08.), Gradsko vijeće 
Grada Dugog Sela, na 38. redovnoj sjednici, održanoj  11. ožujka 2009. godine,  d o n i j e l o  j e 
 
 
 

O D L U K U 
 

O PREIMENOVANJU ULICE 
 
 
 

Članak 1. 
 
 Hercegovačka ulica preimenuje se – Ulica Ante Salapića. 
 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog 
Sela. 
 
 
 
 
KLASA: 023-05/09-01/12 
URBROJ: 238/07-03-09-1 
Dugo Selo, 11. ožujak 2009. 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Anto Bauer, dipl.ing., v.r. 

 



Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01., 
11/06. i 9/08.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 38. sjednici, održanoj 11. ožujka 2009. godine, 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
 

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU 
 
 

Članak 1. 
 

U cilju uključivanja svih društvenih čimbenika za postizanje većeg stupnja sigurnosti i kvalitete 
življenja u Gradu Dugom Selu osniva se Vijeće za prevenciju (dalje u tekstu: Vijeće). 
 
 

Članak 2. 
 
 Zadaci Vijeća su koordiniranje i podrška nositeljima borbe protiv kriminaliteta na lokalnoj razini, 
koordinacija aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana, rano prepoznavanje 
kriminaliteta i drugih oblika devijantnog ponašanja, te uvjeti koji ih generiraju, osposobljavanje za 
sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta, kriminalno – preventivne programe učiniti dostupnima 
stanovništvu, osiguranje trajnosti i pouzdanosti kriminalno – preventivnih programa, te informiranje svih 
društvenih čimbenika o nužnosti prevencije kriminaliteta.  
 Osim zadaće iz stavka 1 ovog Članka, Vijeće će poduzimati sve potrebne radnje u cilju suzbijanja 
zlouporabe opojnih droga, alkohola, duhana i sl., a radi zaštite zdrave populacije od sredstava ovisnosti. 
 
 

Članak 3. 
 
 Vijeće čini 9  članova i to:  

1. gradonačelnik Grada Dugog Sela 
2. načelnik Policijske postaje Dugo Selo 
3. predstavnik općinskog državnog odvjetnika u Sesvetama, stalna služba u Dugom Selu 
4. predstavnik Prekršajnog suda  
5. predstavnik  Centra za socijalnu skrb 
6. predstavnik Osnovne škole Dugo Selo 
7. predstavnik Srednje škole Dugo Selo 
8. predstavnik Župe 
9. predstavnik Savjeta mladih Grada Dugog Sela 

 
Predsjednik Vijeća po položaju je gradonačelnik. Zamjenika predsjednika bira Vijeće iz svojih 

redova, na konstituirajućoj sjednici, koju saziva gradonačelnik. 
 
 

Članak 4. 
 
 Način rada Vijeća utvrdit će se Poslovnikom koji Vijeće donosi na konstituirajućoj sjednici.  



 
Članak 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog 

Sela. 
 
 
 
 
 
KLASA: 833-02/09-01/01 
URBROJ: 238/07-03-09-4 
Dugo Selo, 11. ožujka 2009. god. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Anto Bauer, dipl.ing., v.r. 

 



 
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08.), te članka 32. Statuta Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 05/01. i 11/06. i 9/08.), gradonačelnik Grada Dugog Sela,  
donosi 
 
 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
ZA GRAD DUGO SELO 

U 2009. GODINI 
 
 
 

Članak 1. 
 
 Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika u Upravni odjel za gospodarstvo i financije, 
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Upravni odjel 
za društvene djelatnosti i Tajništvo Grada Dugog Sela. 
 
 

Članak 2. 
 
 Plan prijma utvrđuje se za 2009. godinu (kratkoročni plan). 
 
 

Članak 3. 
  
  Plan prijma u službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo i financije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno 
gospodarstvo, Upravnom odjel za društvene djelatnosti i Tajništvu Grada Dugog Sela na dan 
31.12.2008. godine naveden je u Tabeli 1., potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, potreban 
broj vježbenika, te potreban broj službenika na određeno vrijeme zbog povećanja opsega posla naveden 
je u Tabeli 2. i Tabeli 3., koje su sastavni dio ovog Plana. 
 
 

Članak 4. 
 

U Gradu Dugom Selu na danom 31. prosinca 2008. godine zaposlena su 23 službenika, i to u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije 6 službenika, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo 7 službenika, u  Upravnom odjelu za društvene 
djelatnosti 3 službenika te u  Tajništvu 7 službenika. 
Na neodređeno vrijeme zaposlena su 22 službenika,  a 1 službenik zaposlen je na određeno vrijeme u 
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. 



Članak 5. 
 
 Radna mjesta se u Gradu Dugom Selu popunjavaju se u skladu s osiguranim sredstvima u 
Proračunu Grada Dugog Sela za 2009. godinu, a planira se popuniti potreban broj službenika na 
neodređeno vrijeme, i to: 

 
- u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo 

- 1 službenik više stručne spreme i 
- 1 službenik srednje stručne spreme 

- u Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 - 1 službenik visoke stručne spreme i 
 - 1 službenik srednje stručne spreme 
- u Tajništvo 
 - 1 službenik srednje stručne spreme. 

 
 

Članak 4. 
 
 Radna mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Upravnom odjel za društvene djelatnosti 
i Tajništvu Grada Dugog Sela popunjavaju se u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada 
Dugog Sela za 2009. godinu. 
 
 

Članak 5. 
 
 Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog 
oglasa ili premještajem. 
 
 

Članak 6. 
 
 Plan prijma u službu za Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Upravni odjel za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti i 
Tajništvo Grada Dugog Sela u 2009. godini stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
KLASA: 023-01/08-01/397 
URBROJ: 238/07-01-08-1 
Dugo Selo, 31. prosinac 2008. 

Gradonačelnik  
Vlado Kruhak, dipl. ing., v.r. 

 



 PLAN PRIJMA U SLUŽBU  
ZA GRAD DUGO SELO  

U 2009. GODINI 
 
 

Tabela 1. 
 

 
Red. 
broj 

 
NAZIV  

UPRAVNOG ODJELA 

Stvarno stanje popunjenosti 
radnih mjesta 
/31.12.2008./ 

   
1. Upravni odjel za 

gospodarstvo i financije 
- pročelnik Upravnog odjela 
- stručni suradnik za gospodarstvo 
- računovodstveni referent – voditelj računovodstva 
- računovodstveni referent – likvidator 
- računovodstveni referent – knjigovođa – blagajnik 
- referent za naplatu komunalnih i drugih prihoda 
- knjigovodstveni referent - operater 

2. Upravni odjel za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno 
gospodarstvo 

- pročelnik Upravnog odjela 
- viši stručni referent za komunalnu izgradnju 
- stručni referent za komunalnu izgradnju 
- stručni referent za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
- administrativni referent 
- komunalni redar – vozač 
- komunalni redar 

3. Upravni odjel za društvene 
djelatnosti 

- pročelnik Upravnog odjela 
- administrativni referent - daktilograf 

4. Tajništvo - tajnik Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva 
- upravni savjetnik za imovinsko-pravne poslove 
- viši stručni referent za poslove Gradskog vijeća, 
poglavarstva i radnih tijela 
- viši upravni referent za poslove javne nabave i kadrovske 
poslove 
- referent za opće poslove 
- administrativni tajnik 
- spremačica 

   
 



Tabela 2. 
 

 
Red. 
broj 

 
NAZIV  

UPRAVNOG ODJELA 

Stvarno 
stanje 

popunjenosti
radnih 
mjesta 

/31.12.2008./

Potreban broj 
službenika na 
neodređeno 

vrijeme 

 
Potreban broj 

vježbenika 

Potreban 
broj 

službenika 
na određeno 

vrijeme 

   SSS VŠS VSS SSS VŠS VSS  
1. Upravni odjel za 

gospodarstvo i financije 
6 0 0 0 0 0 0  

2. Upravni odjel za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno 
gospodarstvo 

 
7 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 

3. Upravni odjel za društvene 
djelatnosti 

3 1 0 1 0 0 0  

4. Tajništvo 7 1 0 0 0 0 0  
          
 UKUPNO 23 4 1 1 0 0 0 0 

 
 
 

Tabela 3. 
 

 
Red. 
broj 

 
NAZIV  

UPRAVNOG ODJELA 

 
Potreban broj službenika  
na neodređeno vrijeme 

  SSS VŠS VSS 
1. Upravni odjel za 

gospodarstvo i financije 
0 0 0 

2. Upravni odjel za 
prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno 
gospodarstvo 

- komunalni redar 
 

- voditelj odsjeka za 
  komunalno i 
stambeno 
gospodarstvo 

 

 
0 

3. Upravni odjel za 
društvene djelantosti 

- administrativni  
  referent - daktilograf
 

0 - samostalni 
upravni referent 

4. Tajništvo - administrativni  
  referent - daktilograf

0 0 

     
 UKUPNO 4 1 1 

 
 


