
 Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 36. Statuta 
Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09 i 28/10), slijedom  prijedloga pročelnika upravnih 
tijela i ureda Grada Zadra, uz suglasnost sindikata, Gradonačelnik Grada Zadra, dana 26. 
siječnja 2012. godine, d o n o s i  
 
 
 

PLAN 
prijma u službu u  Grad Zadar za  2012. godinu 

 
 
 

I. 
 Ovim Planom prijma  u službu u Grad Zadar za 2012. godinu utvrđuje se stvarno 
stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima i uredima Grada Zadra na dan 
donošenja Plana, te se planira potreban broj službenika i namještenika na neodređeno 
vrijeme, te vježbenika  u 2012. godini. 
 

II. 
 Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio 
ovog Plana. 
 
 

 
Naziv upravnog 

tijela/ureda 
 

Stvarno stanje popunjenosti 
radnih mjesta/broj zaposlenih 

izvršitelja na neodređeno 
vrijeme (SSS, VŠS (sveučilišni 

stručni prvostupnik) i VSS 
(magistar struke/stručni 

specijalist) 

 
Planirani broj 

zapošljavanja službenika 
i namještenika na 

neodređeno vrijeme 

 
Planirani broj 
zapošljavanja 
vježbenika na 

određeno 
vrijeme 

Ured Gradonačelnika 7 0 0 

Ured Grada 4 0 0 

Upravni odjel za 
graditeljstvo i 
zaštitu okoliša 

18 

(1) magistar 
struke/stručni  
specijalist građevinske ili 
arhitektonske struke-
voditelj Odsjeka 
(1) sveučilišni /stručni 
prvostupnik, upravne, 
građevinske ili 
arhitektonske struke-viši 
referent 

0 

Upravni odjel za 
provedbu 
dokumenata 
prostornog uređenja 
i građenja 

14 0 0 

Upravni odjel za 
gospodarenje 
gradskom imovinom 

13 
(1) magistar 
struke/stručni specijalist 
pravne struke-viši stručni 
suradnik II 

0 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 8 0 0 



Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

25 
(1) magistar 
struke/stručni specijalist 
prometne struke, voditelj 
Odsjeka 

0 

Upravni odjel za 
poljoprivredu i 
razvitak otoka 

2 0 0 

 
Upravni odjel za 
financije 

25 
(1) magistar 
struke/stručni specijalist- 
pravne struke/savjetnik  

0 

Upravni odjel za 
odgoj i školstvo 4 0 0 

 
Upravni odjel za 
kulturu i šport 

11 
(1) srednja stručna 
sprema, tehničke, elektro 
ili opće struke- tehničar 

0 

Upravni odjel za 
socijalnu skrb i 
zdravstvo 

5  
0 0 

Upravni odjel za 
gradsku samoupravu 
i opće poslove 

30 

(1) magistar 
struke/stručni specijalist-
ekonomske, pravne, 
politološke  ili druge 
društvene struke-voditelj 
Odsjeka 

0 

Ured za unutarnju 
reviziju 2 0 0 

 
 
 
 

III. 
 Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2012. godinu objavit će se u 
„Glasniku Grada Zadra“. 
 
 
Klasa: 112-01/11-01/08 
Ur.broj:  2198/01-1/4-12-2   
Zadar,  26. siječnja  2012.  
                                                                                      

 
GRADONAČELNIK 

 
     Zvonimir Vrančić 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09 i 28/10)  i 
članaka 18., 19., 50. i 59. Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra („Glasnik Grada 
Zadra“, broj: 28/10 i 4/11), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 26. siječnja 2012.  godine,               
d o n o s i  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 

1. MUZEJU ANTIČKOG STAKLA - ZADAR, u svrhu informiranja brojnih domaćih i 
stranih gostiju u Muzeju, odobrava se privremeno postavljanje reklamne poruke i to jednog 
(1) transparenta, dimenzija 0,80 x 5,00 m na sjeverozapadnom dijelu ograde dvorišta 
Muzeja.  

 
2. Postavljanje reklamne poruke iz točke 1. ovog Zaključka, odobrava se od 26. 

siječnja 2012. godine do pronalaženja boljeg rješenja, tj. dok se ne dogovori turistička 
signalizacija za kulturnu baštinu i institucije, a najduže do 31. siječnja 2013. godine. 

 
3. Korisnik je dužan reklamnu držati urednom i u ispravnom stanju. 
 
4. Korisnik je dužan o svom trošku postaviti reklamnu poruku, pridržavajući se pravila 

struke o učvršćivanju nosača reklamne poruke, te odredbi Odluke o reklamiranju i isticanju 
reklamne poruke. 

 
5. Korisnik je obvezan nadoknaditi Gradu Zadru, odnosno trećim osobama svaku 

moguću štetu koja nastane u svezi s postavljanom reklamnom porukom iz točke 1. ovog 
Zaključka. 

 
6. Po isteku vremena odobrenog korištenja korisnik je dužan reklamnu poruku 

ukloniti te oglašivačko mjesto dovesti u prvobitno stanje. 
 
7. Ukoliko po isteku odobrenog vremena komunalni redar utvrdi da oglašivačko 

mjesto nije dovedeno u prvobitno stanje, isto će se uraditi putem trećih osoba o trošku 
korisnika. 

 
8. Korisnik se oslobađa plaćanja naknade za isticanje reklamne poruke. 

 
9. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
Klasa:  UP/I-363-01/12-01/14 
Ur. broj:  2198/01-1/4-12-3 
Zadar,  26. siječnja 2012. 

 
  GRADONAČELNIK 

 
       Zvonimir Vrančić  

 
 



 Temeljem članka 98. st. 1. i članka 101. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 
84/11) i članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09 i 28/10),  
Gradonačelnik  Grada  Zadra, dana  26.  siječnja  2012. godine,   d o n o s i  
 

 
 
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 
 
 
 

1.  Utvrđuje se da je nekretnina oznake čest. zem. 10605 k.o. Zadar 
 

nerazvrstana cesta – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu GRADA ZADRA. 
 
 
 

2.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Klasa: 940-01/11-01/48 
Ur. broj: 2198/01-1/4-12-5 
Zadar,  26. siječnja  2012.  
 
 

 
 GRADONAČELNIK 

 
     Zvonimir Vrančić  
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