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K A Z A L O 

 
I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, za zemljište koje 
se teritorijalno nalazi na području Grada Dugog Sela 

  
2. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem 

ugovora 
  
3. Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove 

"Sportski centar Dugo Selo" 
 
 



 
Na temelju članka 54. i članka 71. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te 
članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 05/01.), 
Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 34. sjednici, održanoj 21. veljače 2005. godine, 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
 

o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za zemljište koje se 

teritorijalno nalazi na području Grada Dugog Sela 
 
 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o donošenju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za zemljište 
koje se teritorijalno nalazi na području Grada Dugog Sela, Klasa: 021-05/02-01/34, 
Urbroj: 238/07-02-14, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 8. redovnoj 
sjednici, održanoj 19. travnja 2002. godine. 
 
 

Članak 2. 
 

Ovom Odlukom prihvaćaju se izmjene i dopune Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Dugo Selo u dijelu 
koji se odnosi za potrebe Veterinarskog fakulteta, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzlova 55. 
 
 

Članak 3. 
 

Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Grad 
Dugo Selo za potrebe Veterinarskog fakulteta predviđene su sljedeće zemljišno-knjižne 
čestice: k.č.br. 2508 "oranica", površine 19ha 29a 54m2, k.č.br. 2509 "oranica", površine 
20ha 61a 79m2, k.č.br. 2510 "oranica", površine 18ha 77a 03m2, k.č.br. 2511 "oranica", 
površine 22ha 22a 21m2, k.č.br. 2515 "oranica", površine 18ha 94a 58m2 te dio k.č.br. 
2500 "oranica", s južne strane, površine 13ha 59a 07m2 i dio k.č.br. 2501 "oranica", s 
južne strane, površine 11ha 11a 55m2, sve upisane u Pl. Broj 2173 k.o. Dugo Selo II. 
 
 

Članak 4. 
 

Oblici raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u 
ostalom dijelu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za 
Grad Dugo Selo, ostaju nepromijenjeni. 



 
Članak 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog 

Sela. 
 
 
KLASA: 023-01/05-01/98 
URBROJ: 238/07-05-1 

Predsjednik  
Gradskog vijeća 

  
Dugo Selo, 21. veljače 2005. god. Milivoj Obad, dipl. oec., v.r. 



Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N.26/03 i 82/04) i članka 
17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 5/01) Gradsko 
vijeće Grada Dugog Sela na 34. sjednici održanoj 21. veljače 2005. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o određivanju komunalnih djelatnosti 

koji se obavljaju temeljem ugovora 
 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili 
javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora kao 
i vrijeme trajanja ugovorenog posla. 
 

Na području Grada Dugog Sela na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti: 
- odvodnja atmosferskih voda  
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 
- održavanje javnih površina 
- održavanje nerazvrstanih cesta 
- javna rasvjeta 
 
 

Članak 2. 
 
  Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture koji se donosi za svaku 
kalendarsku godinu komunalni poslovi koji se dodjeljuju na vremenski period duži od 
jedne godine, a najdulje do četiri godine su: 
 

- čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa 
javnih površina 

- održavanje javnih zelenih površina 
- održavanje sajma 
- čišćenje nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i 

parkirališta u zimskim uvjetima. 
- održavanje javne rasvjete 
- održavanje javnog sata  
- održavanje fontane 
- održavanje semafora 

 
Ostali komunalni poslovi dodjeljuju se na vremenski period do jedne godine. 
 

Količine i financijska sredstva za obavljanje komunalnih poslova utvrđuje Gradsko 
vijeće Grada Dugog Sela godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture. 

 



Članak 3. 
 

Prikupljanje ponuda ili Javni natječaj provodi se na osnovu količina i financijskih 
sredstava osiguranih prema Programu održavanja komunalne infrastrukture. 
 

U slučaju da je najpovoljnija ponuda po iznosu veća od osiguranih sredstava 
ponuda će se umanjiti na iznos osiguranih sredstava.  
 

U slučaju da je najpovoljnija ponuda po iznosu manja od osiguranih sredstava 
zaključit će se ugovor na iznos ponude.  
 

U slučaju potrebe povećanja ili smanjenja obujma komunalnih poslova u tijeku 
roka na koji je zaključen ugovor, zaključit će se dopunski ugovor o smanjenju ili 
povećanju komunalnih poslova. Sastavni dio dopunskog ugovora je i dopunski 
troškovnik. 
 

Dopunski ugovor za komunalne poslove povjerene na vremenski period do 
godine dana, odobrava Gradsko poglavarstvo, dok za komunalne poslove koji su 
povjereni na vremenski period preko godinu dana, odobrenje donosi Gradsko vijeće. 
 

U slučaju smanjenja obujma komunalnih poslova za više od 10% godišnje, 
izvoditelj može raskinuti ugovor uz pisanu obavijest. 
 
 

Članak 4. 
 

Odluku o prikupljanju ponuda ili javnom natječaju donosi Gradsko poglavarstvo. 
 

Prikupljanje ponuda provodi se na način da se zatraže minimalno tri ponude od 
poznatih ponuđača, koji su registrirani i koji mogu izvršiti određeni komunalni posao.  
 

Objava o javnom natječaju objavljuje se u Dugoselskoj kronici. 
 
 

Članak 5. 
 

Zahtjev za prikupljanje ponuda ili objava za javni natječaj mora sadržavati sljedeće: 
1. komunalni posao za koji se prikupljaju ponude 
2. vrijeme na koje se zaključuje ugovor o povjeravanju određenog komunalnog 

posla 
3. iznos kotizacije koji treba položiti ponuđač za podizanje natječajne dokumentacije 
4. rok podnošenja ponuda 
5. dokumentacija koju je ponuditelj dužan priložiti 
6. kriterije odabira 

 
 
 
 



Članak 6. 
 
Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su: 

1. mogućnost prilagodbe posebnim zahtjevima naručitelja  
2. vlastita radna snaga i tehnička opremljenost 
3. kvaliteta do sada obavljenih radova, odnosno usluga 
4. ponuđena cijena 
5. način plaćanja 

 
Najpovoljnija ponuda ne mora biti ponuda s najnižom cijenom. 
Raščlambu odnosa kriterija odredit će Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela. 
 

Članak 7. 
 

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja sukladno odredbama ove 
Odluke provodi povjerenstvo koje imenuje Poglavarstvo grada Dugog Sela. 
Povjerenstvo se sastoji od pet članova.  
 

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će otvaranje pristiglih ponuda na 
sjednici. Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji. 
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na natječaj vodi se zapisnik, koji potpisuju 
predsjednik i članovi povjerenstva te prisutni ponuditelji. 
Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u objavi javnog natječaja, smatrat će se 
nepravovaljanim i neće se razmatrati. 
 

Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za 
odabir ponude, te isti uputiti Gradskom poglavarstvu Grada Dugog Sela, zajedno sa 
svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prilaže, radi utvrđivanja prijedloga 
odluke o izboru ponuditelja, kojem će se povjeriti obavljanje komunalnog posla na 
temelju ugovora. 
 

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na temelju prijedloga Gradskog poglavarstva 
donosi odluku o izboru ponuditelja, kojem će se povjeriti obavljanje komunalnog posla 
na temelju ugovora. 
 

Ukoliko se na zahtjev za prikupljanje ponuda ili na objavu javnog natječaja prijavi 
samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete, Gradsko vijeće može donijeti odluku o 
povjeravanju određenog komunalnog posla na temelju ugovora tom ponuditelju. 
 
 Gradsko vijeće Grada Dugog Sela može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna 
od ponuda pristiglih na natječaj. 
 

Komunalne poslove iz članka 2. stavka 2. ove Odluke, Gradsko poglavarstvo 
Grada Dugog Sela može izravno ugovoriti s tvrtkama u vlasništvu Republike Hrvatske, 
Zagrebačke županije i Grada Dugog Sela. 
 

Komunalne poslove u vrijednosti do 20.000,00 kuna, bez PDV-a, gradonačelnik 
Grada može izravno ugovoriti. 



 
 

Članak 8. 
 

Protiv odluke Gradskog vijeća žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti 
upravni spor. 
 

Članak 9. 
 

Nakon donošenja odluke iz članka 7, stavka 4 i 5., Poglavarstvo Grada Dugog Sela 
sklapa ugovor o povjeravanju komunalnog posla koji obvezatno sadrži: 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor 
- vrsta i opseg poslova 
- način obračuna plaćanja komunalnih poslova, te način i rok plaćanja 
- jamstvo izvršitelja o ispunjavanju ugovora 

 
 

Članak 10. 
 

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalnih 
poslova koji se povjeravaju temeljem ugovora ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", 
broj 6/00. i 7/03.). 
 
 

Članak 11. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Dugog 
Sela». 
 
 
Klasa: 023-01/05-01/100 
Urbroj: 238/07-05-1 
 
Dugo Selo, 21. veljače 2005. god. 

 Predsjednik Gradskog vijeća 
 
Milivoj Obad, dipl. oec., v.r. 

 



 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/05-01/13 
URBROJ: 238/07-05-8 
 
Dugo Selo, 21. veljače 2005. 
 
 
 
 Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela, broj 5/01.) i članka 6. Odluke o osnivanju ustanove «Sportski centar Dugo Selo» 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/05), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 
34. sjednici, održanoj dana 21. veljače 2005. godine, donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Imenuje se JASMINKA KOKOT BAMBIĆ, dr. vet. med., predsjednicom Upravnog 
vijeća Ustanove «Sportski centar Dugo Selo». 
 
2. Za članove Upravnog vijeća Ustanove «Sportski centar Dugo Selo», imenuju se: 
 

- STJEPAN NOVOSEL 
 
- BORIS MAHAČ, dipl. ing. 

 
- mr.sc. IVAN ŠAJKOVIĆ 

 
- STIPO VELIĆ, dipl. ing.  

 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća 

 
 Milivoj Obad, dipl.oec., v.r. 

 


