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God. XV 21. listopada 2008. Broj 8 

 
K A Z A L O 

 
I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 
1. Odluka o imenovanju ulica 
  
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada 

Dugog Sela 
  
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora «Grad 

Dugo Selo – prijatelj djece» 
  
 
  

II. AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 
 
1. Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2008/09 
  

 
III. AKTI SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA 

 
1. Zaključak o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Dugog Sela 
  
2. Zaključak o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Dugog Sela 
  
3. Poslovnik Savjeta mladih Grada Dugog Sela 
  



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. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada 
Dugog Sela, na 32. redovnoj sjednici, održanoj 29. rujna 2008. 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. 327/1 u k.o. Dugo Selo I, u smjeru istok-zapad imenuje se – Školska ulica. 
Put k.č.br. 327/1 u k.o. Dugo Selo I, u smjeru sjever-jug i k.č.br. 326/5 imenuju se – Ulica 

Jadranka Crnića. 
Put k.č.br. 907/8 u k.o. Ostrna, imenuje se – Brezje. 

 Put k.č.br. 319 u k.o. Ostrna, imenuje se – Cikova ulica. 
 Put k.č.br. 3886 u k.o. Prozorje, imenuje se – Ulica imbrine. 
 Put k.č.br. 3885 u k.o. Prozorje, imenuje se – Martinski klanjec. 
 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 
Dugog Sela. 
 
 
 
   
 
KLASA: 023-05/08-01/43 
URBROJ: 238/07-03-08-1 
Dugo Selo, 29. rujna 2008. 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

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



 Na temelju članka 41. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 33/01.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, 
broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 32. sjednici, održanoj dana 29. rujna 2008. 
godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I 

STUDENATA GRADA DUGOG SELA 
 
 

Članak 1. 
 
 Članak 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela br. 6/05.) mijenja se i glasi: 
 
 "Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija, propisanih ovom 
Odlukom, učenicima i studentima koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim 
stipenditorom ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije. 
U slučaju da učenik ili student ostvari pravo na stipendiju po drugoj osnovi, dužan je izjasniti se u 
pismenom obliku koju stipendiju će zadržati." 
 
 

Članak 2. 
 
 Članak 7. Odluke mijenja se i glasi: 
 
 "Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji 
udovoljavaju slijedećim uvjetima: 
 
 A – UČENICI 

• da su državljani Republike Hrvatske 
• da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, 

najmanje 5 godina neprekidno 
• da nisu, osim opravdanih razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti), 

ponavljali razred u osnovnoj ili srednjoj školi 
• da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 (za 

1. i 2. razred srednje škole prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosječnom ocjenom od 
4,5,) odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena 
najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja 

• da nisu stariji od 20 godina. 
 
 
 

B – STUDENTI 
• da su državljani Republike Hrvatske 
• da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina 

neprekidno 
• da nisu, osim opravdanih razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti), 

ponavljali ili pauzirali godinu studija ili razred u srednjoj školi, ili promijenili studij nakon prve 
godine 



• da su završili prethodne dvije godine s prosjekom ocjena najmanje 4,1 (za 1. i 2. godinu 
studija prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosjekom ocjena od 4,1), odnosno ako su 
završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna 
zanimanja 

• da nisu stariji od 25 godina." 
 
 

Članak 3. 
 
 U članku 9. Odluke podstavak 4 briše se.   
 
 

Članak 4. 
 
Iza članka 21. Odluke dodaju se naslov i članci 21.a. i 21.b. koji glase: 
 
 
 "V. STIPENDIJE ZA DECIFITARNA ZANIMANJA 
 

Članak 21.a. 
 
 Pri raspisivanju natječaja, iz članka 13. ove Odluke Poglavarstvo će utvrditi i listu deficitarnih 
zanimanja za učenike srednjih škola i studenata prema podacima Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i Udruženja obrtnika, za područje Grada Dugog Sela, za svaku školsku, odnosno 
akademsku godinu. 
Deficitarna zanimanja su zanimanja za koja nedostaju kadrovi, a tržište rada na području Grada 
Dugog Sela za njima iskazuje potrebu u protekle tri godine. 
 
 

Članak 21.b. 
 
 Broj stipendija za deficitarna zanimanja ne može biti veći od polovice broja stipendija koje se 
dodjeljuju. 
 Ako se za stipendije za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata – učenika ili 
studenata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu 
bodova."  
 
 

Članak 5. 
 
 U Odluci naslov "PRAVA I OBVEZE" postaje točka VI., a članak 23. mijenja se i glasi:  
 
"Stipendija se dodjeljuje na početku školske godine za deset mjeseci. 
 Korisnici stipendije - učenici mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja 
srednjoškolskog obrazovanja, pod uvjetom da školsku godinu za koju su stipendirani završe sa 
prosjekom ocjena najmanje 4,5 odnosno 3,0 za deficitarna zanimanja. 
 Korisnici stipendija – studenti mogu nastaviti s korištenjem stipendije pod uvjetom da 
akademsku godinu, za koju su stipendirani, završe sa prosjekom ocjena najmanje 4,1 odnosno 3,0 
za deficitarna zanimanja. 
 O nastavku korištenja stipendije, ugovorne strane iz članka 22. ove Odluke, sklapaju za 
svaku školsku godinu Aneks ugovora o korištenju stipendije. 



 Ako korisnik stipendije uspješno ne završi razred odnosno godinu, dužan je vratiti cijeli iznos 
primljene stipendije, sukladno odluci Gradskog poglavarstva. 
Ako iz opravdanih razloga korisnik stipendije nije mogao uspješno završiti školsku godinu (teška 
bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti), Poglavarstvo može, na zahtjev korisnika stipendije, 
sklopiti Aneks ugovora o korištenju stipendije, odgoditi vraćanje, ili osloboditi od vraćanja." 
 
 

Članak 6. 
 
 Članak 27. Odluke briše se. 
 
 

Članak 7. 
 
U Odluci naslov "ZAVRŠNE ODREDBE" postaje točka VII. 
 

 
Članak 8. 

 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
 
Klasa: 023-05/08-01/44 
Urbroj: 237/08-03-08-1 
 
Dugo Selo, 29. rujna 2008. godine 
 
 
 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. i 11/06.), a u svezi točke 4. Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela, Klasa: 021-
05/00-01/37, Urbroj: 238/07-00-32, od 27.10.2000. godine, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 
32. sjednici, održanoj 29. rujna 2008. godine, donijelo je 
 
 
 

O D L U K U 
 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 
KOORDINACIJSKOG ODBORA GRADA DUGOG SELA 

ZA PROVEDBU PROGRAMA 
"GRAD DUGO SELO – PRIJATELJ DJECE" 

 
 
 

Članak 1. 
 
 U članku 2. stavak 1. točka 1. Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora Grada Dugog 
Sela za provedbu Programa "Grad Dugo Selo – prijatelj djece" ("Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela", broj 8/07., 1/08. i 4/08.), riječi:"Željka Panian, odgojiteljica u Dječjem vrtiću "Dugo Selo", 
predsjednica" zamjenjuju se riječima: "Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg vrtića "Dugo Selo", 
član".  
 
 

Članak 2. 
 
 
U članku 2. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi:  
"Zvjezdana Budor Klarić, stručni suradnik za gospodarstvo u Gradu Dugom Selu, imenuje se za 
predsjednicu Koordinacijskog odbora Grada Dugog Sela za provedbu Programa "Grad Dugo Selo 
– prijatelj djece". 
 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.  
 
 
 
KLASA: 023-05/08-01/45 
URBROJ: 238/07-03-08-1 
Dugo Selo, 29. rujna 2008. 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

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

 
 



Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 
5/01. i 11/06.) i članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela (Službeni 
glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/05.), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 49. sjednici, 
održanoj 17. listopada 2008. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 

O D L U K U 
 

O BROJU I VISINI STIPENDIJA 
ZA ŠKOLSKU GODINU 2008/2009. 

 
 

Članak 1. 
 
 U školskoj godini 2008/2009., Grad Dugo Selo dodijelit će 10 stipendija za učenike srednjih 
škola. 
 Od ukupnog broja stipendija za učenike srednjih škola, za deficitarna zanimanja: konobar, 
zidar, radnik visokogradnje, elektroinstalater, medicinska sestra, tesar, čuvar, drvoprerađivački 
radnik, njegovatelj starijih i nemoćnih osoba, njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama, 
krovopokrivač, armirač, bravar, vozač teretnog vozila s prikolicom, keramičar, vodoinstalater i 
plinoinstalater, dodijelit će se do 5 učeničkih stipendija.  
 U školskoj godini 2008/2009., Grad Dugo Selo dodijelit će 10 stipendija za studente. 
 Od ukupnog broja stipendija za studente, za deficitarna zanimanja: radni terapeut, doktor 
medicine, građevinski inženjer i diplomirani građevinski inženjer, dodijelit će se do 5 studentskih 
stipendija.  
 
 

Članak 2. 
  
 Visina stipendije za učenike srednjih škola utvrđuje se u iznosu od 550,00 kuna. 
 Visina stipendije za studente utvrđuje se u iznosu od 750,00 kuna.  
 Visina stipendije iz stavka 1. i 2. ovog članka primijenit će se i na stipendiste koji ispunjavaju 
uvjete za nastavak korištenja stipendije. 
  
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
  
 
KLASA: 023-05/08-01/49 
URBROJ: 238/07-02-08-1 
Dugo Selo, 17. listopada 2008. godine 

Predsjednik 
Gradskog poglavarstva 

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

 



Savjet mladih 
 
KLASA: 021-05/08-01/50 
URBROJ: 238/07-03-08-3 
 
Dugo Selo, 11. rujna 2008. god. 
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 

5/01. i 11/06) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela broj 8/07), Savjet mladih Grada Dugog Sela, na 1. sjednici, održanoj dana 11. 
rujna 2008. godine, donio je  

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. 
 
Filip Foretić iz Dugog Sela, Kozinska 57, bira se za predsjednika Savjeta mladih Grada 

Dugog Sela. 
 
 

II. 
  
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
  

 
 Predsjednik 

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



Savjet mladih 
 
KLASA: 021-05/08-01/50 
URBROJ: 238/07-03-08-4 
 
Dugo Selo, 11. rujna 2008. god. 

 
 
 Na temelju članka 26. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 
5/01. i 11/06) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela broj 8/07), Savjet mladih Grada Dugog Sela, na 1. sjednici, održanoj dana 11. 
rujna 2008. godine, donio je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. 
 

 Sandra Bekec iz Male Ostrne, Omladinska 9, bira se za zamjenika predsjednika Savjeta 
mladih Grada Dugog Sela. 
 
 

II. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
  
 
 Predsjednik 

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

 



Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni 
glasnik Grada Dugog Sela br. 8/07) Savjet mladih Grada Dugog Sela na 2. sjednici, održanoj 30. 
rujna 2008. godine, donio je 
 
 

POSLOVNIK 
 

Savjeta mladih Grada Dugog Sela 
 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbor predsjednika 
Savjeta mladih Grada Dugog Sela ( u daljnjem tekstu: Savjet) i njegovog zamjenika, prava, obveze 
i odgovornosti članova Savjeta, način i postupak donošenja akata Savjeta, sazivanje, rad i tijek 
sjednice te druga pitanja od značaja za rad Savjeta. 
 
 
 

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA 
 

Članak 2. 
 
Konstituirajuća sjednica Savjeta saziva se na način i u rokovima utvrđenim Odlukom o osnivanju 
Savjeta mladih Grada Dugog Sela, a Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta, ukoliko je 
na sjednici nazočna većina članova Savjeta. 
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Savjeta mladih sva prava i 
dužnosti predsjednika i rukovođenja sjednicom. 
 
 
 

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA 
 
 

Članak 3. 
 
Član Savjeta ima pravo i dužnost sudjelovanja u radu Savjeta. 
 
 

Članak 4. 
 
Član Savjeta može tražiti od pročelnika upravnih tijela obavijesti i uvide u materijal o temama koje 
su na dnevnom redu sjednica Savjeta. 
Član Savjeta može tražiti od pročelnika upravnih tijela da mu pruže pomoć obavljanju njegove 
funkcije u neposrednoj izradi prijedloga akata koje on podnosi. Također može tražiti i stručne 
obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u 
obavljanju funkcije člana Savjeta. 
 
 



 
 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA 
 

Članak 5. 
 
Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika predlažu članovi Savjeta. 
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se javno, većinom glasova svih članova Savjeta. 
Prava i dužnosti predsjednika Savjeta su propisana Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Dugog Sela. 
 
 

Članak 6. 
 
Prijedlog za razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika može dati najmanje 1/3 članova 
Savjeta mladih. 
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se većinom glasova svih članova Savjeta. 
 
 

Članak 7. 
 
Predsjedniku Savjeta u pripremanju i organiziranju sjednice Savjeta mladih pomaže Tajništvo 
Grada Dugog Sela. 
 
 

Članak 8. 
 
Savjet donosi odluke, mišljenja, obavijesti i druge akte na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih 
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, a potpisuje ih predsjednik Savjeta.  
Izvornici Odluka i drugih akata čuvaju se u pismohrani Tajništva Grada Dugog Sela. 
Izvornikom iz stavka 2. ovog članka razumijeva se tekst odluke ili nekog drugog akta usvojen na 
sjednici Savjeta. 
 
 

Članak 9. 
 
Ovlašteni predlagatelji materijala o kojima Savjet odlučuje jesu članovi Savjeta i Gradsko 
poglavarstvo. 
 
 
 

V. RED NA SJEDNICI 
 

Sazivanje sjednice 
 

Članak 10. 
 
Savjet održava sjednice najmanje jednom u dva mjeseca. 
Sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta. 
Predsjednik Savjeta može sazvati izvanrednu sjednicu na vlastitu inicijativu , a dužan ju je sazvati 
na prijedlog najmanje trećine članova Savjeta u roku od 30 dana od primitka prijedloga. 



Članak 11. 
 
Sjednice Savjeta sazivaju se pisanim pozivom. 
Poziv na sjednicu sa materijalima koji se donose na prijedlog dnevnog reda dostavljaju se 
članovima Savjeta u pravilu najmanje pet dana prije održavanja sjednice. 
Poziv i materijal za sjednicu mogu se dostaviti i elektroničkim putem. 
 
 

Dnevni red 
 

Članak 12. 
 
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta. 
U prijedlog dnevnog reda unose se svi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja upućeni predsjedniku. 
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice. 
Predsjednik Savjeta može izuzetno na samoj sjednici predložiti dopunu dnevnog reda ili da se 
pojedini predmet izostavi s dnevnog reda. 
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po 
predloženoj dopuni. 
 
 

Članak 13. 
 
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, najprije se odlučuje o prijedlogu da se pojedini prijedlog 
izostavi, a zatim da se dnevni red nadopuni. 
Nakon što se dnevni red utvrdi, predsjednik Savjeta objavljuje utvrđeni dnevni red. 
 
 

Predsjedavanje sjednicom i sudjelovanje u radu sjednice 
 

Članak 14. 
 
Sjednici Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik 
predsjednika Savjeta. 
U radu sjednice Savjeta mogu sudjelovati članovi Savjeta te ostali koje je pozvao predsjednik 
Savjeta. 
Član Savjeta može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu. 
Član Savjeta može u raspravi o istoj temi sudjelovati samo jedanput, ali može dati dodatno 
pojašnjenje svog stava i iznesenog mišljenja najduže u trajanju od 5 minuta. 
 
 

Tijek sjednice 
 

Članak 15. 
 
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Savjeta utvrđuje 
nazočnost članova Savjeta. 
Ako predsjednik Savjeta utvrdi da na sjednici nije nazočan dovoljan broj članova, predsjednik 
Savjeta odgađa sjednicu za određeni dan ili sat. 
Sjednica će se prekinuti i odgoditi u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti 
većine članova Savjeta. 
 



Odlučivanje 
 

Članak 16. 
 
Za donošenje odluke ili drugog akta na sjednici Savjeta potrebna je nazočnost većine članova. 
Odluke i druge akte Savjet donosi većinom glasova nazočnih. 
 
 
Glasovanje 
 

Članak 17. 
 
Glasovanje na sjednici je javno. 
Javno glasovanje se provodi dizanjem ruku. Članovi se izjašnjavaju „ZA“, „PROTIV“ ili 
„SUZDRŽAN“. 
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se „ZA“ ili „PROTIV“. 
Predsjednik Savjeta objavljuje rezultate glasovanja. 
 
 
 

VI. ZAPISNICI 
 

Članak 18. 
 
O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o iznijetim 
prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
Svaki član Savjeta ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne 
sjednice. 
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojemu su suglasno s prihvaćenim 
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i zapisničar. 
Zapisničar se određuje prije svake sjednice, koji je ujedno i član Savjeta. 
Izvornici zapisnika sjednice čuvaju se u Tajništvu Grada Dugog Sela. 
 
 
 

VII. JAVNOST RADA 
 

Članak 19. 
 
Sjednice Savjeta su javne. 
Javnost može pratiti rad Savjeta, ali ne smije ometati njegov rad. 
O radu Savjeta javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i Internet stranice 
Grada Dugog Sela. 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 20. 
 
Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. 
 

Članak 21. 
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Dugog Sela“ i Internet stranici Grada Dugog Sela. 
 
 
KLASA: 023-05/08-01/46 
URBROJ: 238/07-03-08-1 
 
U Dugom Selu, 30. rujna 2008. god. 
 
 

PREDSJEDNIK 
SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA 

Filip Foretić, v.r. 


