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Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11 i 8/18), članka 64. 
stavka 3. točke 10. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 
1/18, 2/18 i 5/18-pročišćeni tekst) i članka 11. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih 
tijela Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 7/10), na prijedlog 
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno 
gospodarstvo Grada Dugog Sela, gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 18. ožujka 2019. 
godine, donosi 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  

gradske uprave Grada Dugog Sela 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela, broj 8/10,  6/11, 5/12, 3/17 i 7/17), Sistematizaciji radnih mjesta, u Upravnom 
odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo dodaje se 
novo radno mjesto pod rednim brojem 3. kako slijedi: 
 

2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA,  
KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO  

 
3. VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNALNU IZGRADNJU  

I ZAŠTITU OKOLIŠA 
Broj izvršitelja: 1 

 
Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI 
RANG 

II. Viši savjetnik / 4. 
 

Opis poslova radnog mjesta 
 
 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

Približan postotak 
radnog vremena 

potreban za 
obavljanje pojedinog 

posla 
Sudjeluje u izradi projekata i drugih tehničkih dokumentacija u 
postupku pripreme i provedbe gradskih investicija i projekata.  

25% 

Obavlja stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva i 
zaštite okoliša. Prati izvršenje planova i projekata gradnje i 
održavanja komunalne infrastrukture, pruža savjete i stručnu pomoć 
službenicima u rješavanju složenih zadataka.  

20% 

Obavlja poslove vezane za sudjelovanje u projektima Europske unije. 15% 
Priprema prijedloge odluka za Gradsko vijeće i Gradonačelnika. 
Sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika 
komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša. 

15% 

Sudjeluje u rješavanju složenih pitanja iz djelokruga rada Upravnog 
odjela. Vodi potrebne evidencije, izrađuje izvješća, sudjeluje u izradi 
Plana nabave i proračuna Grada te kontrolira namjensko trošenje 
proračunskih sredstava vezano za područje svoje nadležnosti. 

15% 

Provodi odluke Gradskog vijeća i Gradonačelnika. 5% 
Obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika. 5% 
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Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

 
POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 
- Magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili 

građevinske struke, 
- Najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima.  
SLOŽENOST POSLOVA Stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga 

upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i 
vođenje projekata.  

SAMOSTALNOST U 
RADU 

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz 
povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog 
službenika. 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne 
resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu utvrđenih 
postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg 
područja. 

STUPANJ SURADNJE S 
DRUGIM TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE SA 

STRANKAMA  

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i 
izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i 
razmjene informacija. 

 
 

Članak 3. 
U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela, Sistematizaciji radnih 
mjesta, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno 
gospodarstvo dosadašnji redni brojevi radnih mjesta:  4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju redni brojevi:  
5., 6., 7., 8., 9. i 10.. 
 

Članak 4. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
KLASA: 023-05/19-01/03  Gradonačelnik 
URBROJ: 238/07-01-05/04-19-1  Grada Dugog Sela 
   
Dugo Selo, 18. ožujka 2019.  Nenad Panian, dr. med. dent. v.r. 
 
 


