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I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

2. Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje 2014. do 2020. god.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu

4. Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke

5. Odluka o imenovanju ulica

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2009. – 2013. 
 Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2009. – 2013.

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje od 30. 06. 2013. god. do  
 31. 12. 2013. god.

II.  AKTI  GRADONAČELNIKA

1. Zaključak o oslobađanju Taekwando kluba „Kwon“ Dugo Selo obveze plaćanja   
 komunalne naknade

2. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selo

3. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s   
 prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2014. godini

4.  Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2014. godinu Hrvatske  
 gorske službe spašavanja, stanica Zagreb 

5.  Zaključak o utvrđivanju naknade na ime pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2014.  
 godini
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6. Odluka o visini iznosa sufinanciranja Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2014. godini

7. Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području   
 Grada Dugog Sela 

8.  Plan nabave Grada Dugog Sela za 2014. godinu

9.  Odluka o sufinanciranju troškova dojenačke hrane u 2014. godini

10.  Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s posebnim 

 potrebama – autističnim poremećajem, u 2014. godini

 11. Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava   
 na troškove ogrjeva 

12. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge HVIDR-a za podmirenje troškova najma za poslovni prostor

13. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole „Josipa Zorića“ Dugo Selo za financijsku pomoć

14. Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava 

15. Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi „Josipa Zorića“ Dugo Selo za podmirenje troškova   
 tiskanja školskog časopisa „Joško“

16.  Odluka o osnivanju prava služnosti  na  z.k.č.br. 2667/1, u k.o. Prozorje

17.  Odluka o  osnivanju prava služnosti  na  z.k.č.br. 2669/3, u k.o. Prozorje

18. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Srednje škole Dugo Selo za pomoć u podmirenju troškova tiskanja  
 školskog lista MARTEEN

19. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama ADHD I JA za   
 pomoć u podmirenju režijskih troškova

20.  Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge CRNE MAMBE za novčanu pomoć u radu i djelovanju Udruge

21.  Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge potpore osobama s intelektualno-komunikacijskim    
 poteškoćama AMO-RE-VERA za pomoć u podmirenju troškova najma i dijela režija

22.  Zaključak o podmirenju troškova nabave razglasa Osnovnoj školi „Ivan Benković“ Dugo Selo 

23. Odluka o visini subvencije u pčelarstvu

24. Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika Grada Dugog Sela u Povjerenstvu za procjenu   
 troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u   
 funkciji poljoprivredne proizvodnje

25. Odluka o trajnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade

26. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge POGLED NAPRIJED za financijsku pomoć u realizaciji   
 projekta – multimedijalne izložbe 

27. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 37. stolnoteniskog memorijala „Đuro Dubenik“

28.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik usluga Gradske tržnice Dugo Selo 

29.  Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o tržnom redu na Gradskoj tržnici Dugo Selo

30.  Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela 

III.  AKTI  ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK
1. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela 

2. Odluka o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo (Pročišćeni tekst)
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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13 -pročišćeni tekst) i članka 44. stavka 1. točke 
2. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 
broj 1/13) Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 7. redovnoj sjednici,  
održanoj  dana 27. veljače 2014. godine donosi

P O S L O VN I K
GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

(1) Ovim se Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (u 
daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje način konstituiranja Gradskog 
vijeća, izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, prava i 
dužnosti vijećnika te predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, 
radna tijela Gradskog vijeća, odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika, 
akti Gradskog vijeća, postupak donošenja akata, poslovni red na 
sjednici, obavljanje poslova za Gradsko vijeće i druga pitanja od 
značaja za rad Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

Članak 2.

(1) Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

(2) Na početku konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća predsjedatelj 
utvrđuje nazočnost većine vijećnika te se izvodi himna Republike 
Hrvatske «Lijepa naša domovino».

(3)  Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika 
Gradskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova  
Gradskog vijeća.

Članak 3.

(1) Konsituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika 
predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila 
najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova, 
konstituirajućoj sjednici predsjeda prvi izabrani kandidat s liste koja je 
imala manji redni broj na glasačkom listiću.

(2) Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika Gradskog vijeća, sva 
prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedanja i rukovođenja 
sjednicom Gradskog vijeća te pravo predlaganja utvrđeno ovim 
poslovnikom.

Članak 4.

(1) Dnevni red konstituirajuće sjednice  Gradskog vijeća utvrđuje se 
odlukom o njezinom sazivanju.

(2) Nakon konstituiranja Gradskog vijeća predsjednik Gradskog 
vijeća može predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice 
Gradskog vijeća.

Članak 5.

(1)  Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća biraju  se Mandatna 
komisija i Odbor za izbor i imenovanja na prijedlog najmanje  jedne 
trećine vijećnika  Gradskog vijeća s time da je njihov sastav približno 
razmjeran stranačkom sastavu  Gradskog vijeća

(2) Osim predsjednika Gradskog vijeća i radnih tijela iz stavka 
1. ovog članka, na  konstituirajućoj sjednici Gradsko vijeće bira 
potpredsjednike Gradskog vijeća, Odbor za Statut i Poslovnik, Odbor 
za financije i proračuna, a može birati i druga stalna radna tijela. 

Članak 6.

(1) Nakon što Gradsko vijeće na konstituirajućoj sjednici prihvati 
izvješće Mandatne komisije  o provedenim izborima, vijećnici pred 

predsjedateljem daju prisegu.
(2) Predsjedatelj izgovara prisegu koja glasi:
‘’ Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Gradskog vijeća obavaljati 

savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Grada 
Dugog Sela i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti 
vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada Dugog Sela i da 
ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”.

(3) Nakon što pročita tekst prisege predsjedatelj proziva pojedinačno 
vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, 
ustaje  i izgovara: ‘’Prisežem’’ te potpisuje tekst prisege.

(4) Vijećnik koji nije bilo nazočan  konstituirajućoj sjednici,  odnosno 
zamjenik vijećnika koji umjesto vijećnika kojemu je prestao mandat 
počinje obnašati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici 
Gradskog vijeća kojoj je nazočan.

Članak 7.

(1) Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim 
izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske 
o raspisivanju izbora odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća sukladno zakonu 
kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

(2) Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim  
izborima traje do isteka tekućeg mandata članova Gradskog vijeća 
izabranih na redovnim izborima.

Članak 8.

(1)  S danom konstituiranja Gradskog vijeća, vijećnici imaju prava 
i dužnosti gradskog vijećnika određena zakonom, Statutom, ovim 
Poslovnikom i odlukama što ih donosi Gradsko vijeće.

(2) Zamjenik gradskog vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi 
političke stranke odnosno na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih 
stranaka, ima prava i dužnosti gradskog vijećnika iz stavka 1. ovog 
članka, od dana kada ga je politička stranka odredila za zamjenika 
gradskog vijećnika sukladno zakonu, a zamjenik gradskog vijećnika 
izabranog na listi grupe birača od dana prestanka, odnosno mirovanja 
mandata gradskog vijećanika izabranog s te liste.

Članak 9.

(1) Gradski vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati 
obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika 
Gradskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat 
mu počinje mirovati protekom toga roka.

(2) Gradskom vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. ovog 
članka mandat miruje po sili zakona.

(3)  Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti gradski vijećnik 
nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mandata, ako 
podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća. Pisani zahtjev 
dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive 
dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana 
podnošenja pisanog zahtjeva.

(4)  Ako gradski vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti 
ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da 
mu mandat miruje iz osobnih razloga.

(5) Gradski vjećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti 
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog 
zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća.

(6)  Mirovanje mandata na temelju  pisanog zahtjeva iz stavka 
5. ovog članka, počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva 
sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku, a  ne može trajati kraće od šest mjeseci. Gradski vijećnik 
nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja 
mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Gradskog 
vijeća.

Članak 10.

(1) Gradskog vijećnika kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja 
zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama zakona.

(2) Na sjednici Gradskog vijeća umjesto vijećnika koji je stavio 
mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, 

I. 1.
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pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog vijećnika određen 
sukladno odredbama zakona.

(3) Nastavljanje obnašanja dužnosti gradskog vijećnika na temelju 
prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku 
trajanja mandata. 

Članak 11. 
(1) Ukoliko vijećniku mandat miruje ili prestane prije isteka vremena 

na koje je izabran ili nastupe uvjeti za određivanje zamjenika vijećnika 
te ovlašteni predlagatelj odredi osobu zamjenika i ta osoba bude 
nazočna na sjednici Gradskog vijeća, ona se od početka sjednice 
uračunava u kvorum.

(2) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke 
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član 
kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka 
koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

(3) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih 
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga 
politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, 
političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor 
političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s dotične liste. Političke stranke su dužne o sklopljenom 
sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo 
nadležno za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

(4) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača 
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

(5) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja 
je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka 
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

Članak 12.

(1) Gradskom vijećniku mandat prestaje u sljedećim slučajevima:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno 

pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 
postupku;

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen 
poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke;

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, 
danom pravomoćnosti sudske presude;

4. ako mu prestane prebivalište na području Grada Dugog Sela, 
danom prestanka prebivališta;

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom 
njegova prestanka;

6. smrću.
(2) Pisana ostavka gradskog vijećnika podnesena na način propisan 

stavkom 1. točkom 1. ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije tri 
dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća. Pisana 
ostavka gradskog vijećnika treba biti ovjerena kod javnog bilježnika 
najranije osam dana prije njezina podonošenja.

(3) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovog 
članka ne proizvodi pravni učinak.

(4) Gradskom vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a 
koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje 
na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.

Članak 13.
(1) Gradskim vijećnicima kojima je tijekom mandata mandat prestao 

ili im mandat miruje prestaje i članstvo u radnim tijelima Gradskog 
vijeća i drugim tijelima u koje ih je imenovalo Gradsko vijeće, ako je 
imenovanje uvjetovano obavljanjem dužnosti gradskog vijećnika. 

(2) Prestankom mandata svim gradskim vijećnicima prestaju 
s radom stalna radna tijela Gradskog vijeća iz članka 46. ovog 
Poslovnika.

III.  IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG 
VIJEĆA

Članak 14.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
(2) Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća biraju se na 

konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća iz reda gradskih vijećnika, 
većinom glasova svih gradskih vijećnika. 

(3) Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke 
većine, a drugi potpredsjednik u pravilu iz reda predstavničke manjine, 
na njihov prijedlog.

(4) Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednike 
Gradskog vijeća podnosi Odbor za izbor i imenovanja.

(5) Prijedlog kandidata može podnijeti  i  najmanje jedna trećina  
vijećnika Gradskog vijeća.

(6) Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i 
potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati 
prijedlog samo za jednog kandidata.

Članak 15.

(1) Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća obavlja se 
javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata.

(2) Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika 
Gradskog vijeća prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu 
glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu, 
glasovanje o istim kandidatima se ponavlja  po istom postupku kao 
prvo glasovanje. 

(3) Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 
bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju 
sudjeluju samo dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

(4) Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim 
kandidatima se ponavlja.

(5) U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata 
ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni postupak se ponavlja u 
cijelosti. 

Članak 16.

(1) Nakon što je izabran, predsjednik Gradskog vijeća preuzima 
predsjedavanje sjednicom Gradskog vijeća.

Članak 17. 

(1) U slučaju pokretanja postupka za razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika Gradskog vijeća, primjenjuje se na odgovarajući 
način  postupak propisan za njihov izbor.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 18.

(1) Dužnost gradskog vijećnika je počasna. 
(2) Gradski vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
(3) Gradski vijećnik ima prava i dužnosti  utvrđene Statutom Grada 

Dugog Sela, ovim Poslovnikom i drugim aktima Gradskog  vijeća,  a 
osobito:

1. prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela čiji je 
član i sudjelovati u njihovu radu;

2. raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom 
redu Gradskog   vijeća i radnih tijela kojih je član te o  njemu 
odlučivati;

3. predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata 
iz djelokruga Gradskog vijeća, ako posebnim propisima nije 
drugačije određeno;

4. podnositi amandmane na prijedloge odluka i drugih općih akata;   
5. predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog 

vijeća;
6. predlagati osnivanje radne skupine radi obrade određenog 

pitanja i pripreme akta za Gradsko vijeće;
7. postavljati pitanja gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, 

čelnicima gradskih upravnih tijela, upravama trgovačkih društva 
i ravnateljima ustanova kojima je Grad Dugo Selo osnivač ili 
suosnivač;

8. birati i biti biran u radna tijela Gradskog vijeća s time da ukoliko 
je izabran u jedno tijelo nije dužan  prihvatiti članstvo u drugim 
tijelima;

9. prihvatiti se članstva u  najviše 3 radna tijela u koje ga izabere 
Gradsko vijeće;
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10. obavljati i druge zadaće koje mu povjeri Gradsko vijeće ili neko 
radno tijelo  Gradskog vijeća iz  svojeg djelokruga.

(4) Gradski vijećnik ne može biti kazaneno gonjen niti odgovoran 
na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i 
stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Članak 19.

(1) Gradskom se vijećniku čine dostupnim u elektroničkom obliku 
prijedlozi akata koje donosi Gradsko vijeće te sav pripadajući materijal 
potreban za rad i djelovanje gradskih vijećnika koji se priprema u 
radnim tijelima Gradskog vijeća i gradskim upravnim tijelima, a koji se 
odnosi na teme o kojima se raspravlja na sjednici Gradskog vijeća i 
sjednicama radnih tijela. 

Članak 20. 

(1) Gradski vijećnik ima pravo tražiti od predlagatelja odluka i drugih 
akata objašnjenja i uvid u  materijal o temama koje su na  dnevnom 
redu sjednice Gradskog vijeća. Objašnjenja u vezi s temom može 
tražiti i od predsjednika Gradskog vijeća, predsjednika radnog tijela i 
pročelnika gradskih upravnih odjela.

 Članak 21.

(1) Gradski vijećnik ima pravo od gradskih upravnih tijela  tražiti 
pružanje  stručne i tehničke pomoći potrebne  u obnašanju dužnosti 
gradskog vijećnika.

Članak 22.

(1) Gradski se vijećnik ne smije u obavljanju privatnih poslova, 
gospodarskih ili drugih djelatnosti, bilo za sebe ili svojega poslodavca, 
koristiti položajem gradskog vijećnika i naglašavati tu dužnost.

 
Članak 23.

(1) Gradski vijećnik ima pravo na naknadu u visini i na način 
određen posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 24.

(1) O prisustvovanju gradskih vijećnika sjednicama Gradskog vijeća 
i radnih tijela vodi se evidencija.

(2) Gradski vijećnik je dužan obavijestiti predsjednika Gradskog 
vijeća ili nadležni gradski upravni odjel o spriječenosti prisustvovanja 
sjednici Gradskog  vijeća odnosno radnog tijela.

Klub gradskih vijećnika

Članak 25.

(1) Gradski vijećnici mogu osnovati klub gradskih vijećnika prema 
stranačkoj pripadnosti odnosno klub nezavisnih gradskih vijećnika.

(2) Klub mogu osnovati  najmanje tri gradska vijećnika.
(3) Gradski vijećnik može biti član samo jednog kluba.
(4) O osnivanju kluba predsjednik kluba dužan je u pisanom obliku 

obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika gradskog 
upravnog tijela koje obavlja poslove za Gradsko vijeće.

(5) Obavijest iz prethodnog stavka mora sadržavati naziv kluba, ime 
predsjednika kluba i imena članova kluba te njihove potpise. 

(6) O prestanku rada kluba i o svim promjenama predsjednik kluba 
dužan je u pisnom obliku obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća.

(7) Gradonačelnik je dužan osigurati prostorne i tehničke uvjete za 
rad  klubova gradskih vijećnika u dogovoru s predsjednicima klubova, 
uvažavajući mogućnosti  kojima raspolaže Grad Dugo Selo.

V. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI  GRADSKOG VIJEĆA

Članak 26.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća:

1. predstavlja Gradsko vijeće;
2. saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, 

predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte 
Gradskog vijeća;

3. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
4. brine se o izvršavanju odluka i drugih akta Gradskog vijeća;
5. dostavlja Statut, Poslovnik, gradski proračun i druge opće akte 

nadležnim tijelima u skladu sa zakonom; 
6. usklađuje rad Gradskog vijeća i radnih tijela;
7. brine se o ostvarivanju prava gradskih vijećnika;
8. održava red na sjednici;
9. određuje stanku na sjednici Gradskog vijeća i utvrđuje njezino 

trajanje;
10. brine se o primjeni ovog poslovnika;
11. objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
12. surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća mjesnih 

odbora;
13. određuje predstavnike Gradskog vijeća u svečanim i drugim 

prigodama;
14. brine se o javnosti rada Gradskog vijeća;
15. surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave;
16. obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom, odlukama 

Gradskog vijeća i ovim poslovnikom.

Članak 27.
(1) Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku 

Gradskog vijeća.
(2) Predsjednik Gradskog vijeća može određene poslove iz svog 

djelokruga povjeriti potpredsjedniku.
(3) Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan 

pridržavati se predsjednikovih uputa.
(4) Predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje 

potpredsjednik kojeg on odredi pisanim putem.
(5) Ako predsjednik ne odredi potpredsjednika koji ga zamjenjuje 

ili je taj potpredsjednik spriječen ili odsutan, predsjednika zamjenjuje 
potpredsjednik biran iz reda vladajuće stranke ili koalicije.

(6) Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća, 
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 28.
(1) Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na 

naknadu za rad prema posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 29.
(1) Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu biti 

razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su birani.
(2) Postupak za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika 

Gradskog vijeća  pokreće se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja 
ili najmanje jedne trećine gradskih vijećnika. Prijedlog se dostavlja 
predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora biti obrazložen.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni 
red sjednice Gradskog vijeća koja se mora održati u roku od 30 dana 
od dana kada je prijedlog zaprimljen.

(4) Ako Gradsko vijeće razrješi predsjednika i oba potpredsjednika 
Gradskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im 
prestaju danom izbora novog predsjednika Gradskog vijeća.

(5) O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih 
gradskih vijećnika.

Članak 30.
(1) Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu podnijeti 

ostavku.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku.
(3) Gradsko vijeće utvrđuje činjenicu podnošenja ostavke primanjem 

ostavke na znanje.
(4) U slučaju iz stavka 1. ovog članka predsjedniku i potpredsjednicima 

Gradskog vijeća dužnost prestaje danom izbora novog predsjednika 
Gradskog vijeća.

Članak 31.

(1) Ako Gradsko vijeće razriješi dužnosti predsjednika Gradskog 
vijeća ili primi njegovu ostavku na znanje, a na istoj sjednici ne izabere 
novog predsjednika,  potpredsjednik  Gradskog vijeća izabran iz reda 
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vladajuće stranke ili koalicije  ima sva  prava i dužnosti do izbora 
predsjednika Gradskog vijeća.

(2) Gradsko vijeće dužno je u roku od trideset  dana od donošenja 
odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

VI. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

  Članak 32.

(1) Gradsko vijeće ima stalna i povremena radna tijela.
(2) Stalna radna tijela Gradskog vijeća razmatraju prijedloge općih 

akata iz svoje nadležnosti koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća 
i o njima daju Gradskom vijeću mišljenja i prijedloge.

(3) Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz 
samoupravnog djelokruga Grada Dugog Sela, pokrenuti raspravu o 
pojedinim pitanjima i predložiti raspravu o njima na sjednici Gradskog 
vijeća te podnositi Gradskom vijeću prijedloge općih i drugih akata iz 
svoga djelokruga.

(4) Stalna radna tijela obavljaju i druge poslove utvrđene ovim 
Poslovnikom.

Članak 33.

(1) Stalna radna tijela utvrđena su Statutom i ovim Poslovnikom.
(2) Stalna radna tijela su odbori i povjerenstva.
(3) Ovim Poslovnikom određuje se sastav, broj članova, djelokrug 

i način rada stalnih radnih tijela utvrđenih Statutom i Poslovnikom.

Članak 34.

(1) Gradsko vijeće može osnivati i druga radna tijela kada je njihovo 
osnivanje propisano zakonom ili posebnom odlukom Gradskog vijeća.

(2) Odlukom o osnivanju određuje se sastav, broj članova, djelokrug 
i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka.

Članak 35.

(1) Gradsko vijeće može odlukom osnivati povremena radna 
tijela radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja iz svog 
djelokruga i izrade prijedloga odgovarajućeg akta.

(2) Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela utvrđuje se 
njegov sastav, broj članova, zadaće i način rada.

Članak 36.

(1) Stalna radna tijela imaju predsjednika i određeni broj članova.
(2) Predsjednika i članove stalnog radnog tijela bira Gradsko vijeće 

na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine 
gradskih vijećnika, u pravilu iz reda gradskih vijećnika.

(3) Sastav stalnih radnih tijela, u pravilu odgovara stranačkoj 
strukturi Gradskog vijeća.

(4) U sastav radnih tijela bira se najmanje jedan predstavnik 
oporbenih stranaka.

(5) O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela 
glasuje se u cjelini.

Članak 37. 

(1) Predsjednik i članovi povremenih radnih tijela biraju se, u pravilu 
iz redova gradskih vijećnika. U povremena radna tijela mogu se 
imenovati i pojedini znanstveni, stručni i drugi javni djelatnici te druge 
osobe koje mogu pridonijeti u njihovu radu.

(2) Predsjednika i članove povremenoga radnog tijela bira Gradsko 
vijeće  na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

(3) U sastav povremnih radnih tijela bira se najmanje jedan 
predstavnik oporbenih stranaka.

Članak 38.

(1) Predsjednik i članovi stalnoga radnog tijela biraju se na 
mandatno razdoblje gradskih vijećnika.

(2) Predsjednik i članovi stalnoga radnog tijela mogu biti razriješeni 
i prije isteka vremena na koje su imenovani ako im prestane mandat 

gradskog vijećnika ili im mandat miruje, ako podnesu ostavku, ako 
neopravdano ne prisustvuju redovito sjednicama radnih tijela ili u 
drugim slučajevima.

(3) Na povremena radna tijela odgovarajuće se primjenjuje odredba 
stavka 2. ovoga članka.

(4) Ukoliko dođe do promjene nekog člana radnog tijela odnosno 
do potrebe za imenovanjem novog člana, isto će se izvršiti na 
predstojećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 39.

(1) Radna tijela rade na sjednicama. 
(2) Poziv za sjednicu radnog tijela s materijalom za točke dnevnog 

reda dostavljaju se
 članovima radnog tijela u pisanom ili elektroničkom obliku, 

najkasnije tri dana prije održavanja sjednice radnog tijela. 
(3) O radu na sjednici vodi se zapisnik.
(4) Radno tijelo može održati sjednicu ako je sjednici nazočna 

većina članova radnog tijela, a odlučuje javnim glasovanjem većinom 
glasova nazočnih članova.

Članak 40.

(1) Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni 
red, predsjedava i rukovodi sjednicom, potpisuje izvješća, zaključke 
i druge akte što ih radno tijelo donosi te vodi brigu o provođenju 
zaključaka radnog tijela.

(2) Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan zamjenjuje 
ga član radnog tijela kojeg on za to ovlasti.

(3) Predsjednik radnog tijela dužan je ovlaštenje za zamjenjivanje 
u pisanom obliku dostaviti članu radnog tijela kojeg ovlašćuje i 
predsjedniku Gradskog vijeća.

(4) Ako predsjednik radnog tijela ne ovlasti ni jednog člana radnog 
tijela da ga zamjenjuje ili ako član radnog tijela koji je ovlašten 
zamijeniti predsjednika nije nazočan sjednici radnog tijela, sjednici 
predsjedava član kojeg odrede nazočni članovi radnog tijela.

Članak 41.

(1) Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela prema 
potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od osam dana od dana kada to 
zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik Gradskog vijeća ili 
Gradsko vijeće.

(2) Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela u roku iz 
stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predsjednik Gradskog vijeća.

(3) Rok za sazivanje sjednice iz stavka 1. ovog članka ne 
primjenjuje se ako se sazivanje sjednice traži u vezi s prijedlogom koji 
je uvršten u dnevni red sjednice Gradskog vijeća po hitnom postupku.

Članak 42.

(1) Sjednici radnog tijela treba biti nazočan predlagatelj ili 
predstavnik kojeg on odredi.

(2) Kad se na sjednici radnog tijela razmatra prijedlog gradonačelnika, 
sjednici radnog tijela treba biti nazočan pročelnik  gradskog upravnog 
tijela koje je pripremilo prijedlog.

(3) Predsjednik radnog tijela obvezan je predstavnika predlagatelja 
izvijestiti o mjestu i vremenu održavanja sjednice.

(4) Ako na sjednici nije nazočan predstavnik predlagatelja, a radno 
tijelo smatra da je njegova nazočnost nužna za raspravu o nekom 
prijedlogu, može odgoditi raspravu o tom prijedlogu o čemu odlučuje 
bez rasprave.

(5) Radno tijelo može odlučiti da će o pojedinom prijedlogu provesti 
raspravu i bez nazočnosti predstavnika predlagatelja o čemu će 
izvijestiti Gradsko vijeće i gradonačelnika, ako je on predlagatelj.

Članak 43.

(1) Radna tijela podnose Gradskom vijeću izvješće o svom radu na 
zahtjev Gradskog vijeća ili ako je to određeno odlukom o osnivanju 
radnog tijela.

(2) Radna tijela, na način utvrđen ovim poslovnikom, izvješćuju 
Gradsko vijeće o svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima 
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povodom rasprave o pojedinim točkama dnevnoga reda sjednice 
Gradskog vijeća.

(3) Radna tijela određuju izvjestitelja koji će na sjednici Gradskog 
vijeća obrazložiti mišljenja, stajališta i prijedloge radnog tijela.

(4) Radno tijelo u okviru svoga djelokruga može donositi zaključke 
kojima zauzima stavove, izražava mišljenje i podnosi prijedloge.

Članak 44.

(1) Radna tijela mogu tražiti potrebne podatke i dokumentaciju od 
gradonačelnika i gradskih upravnih tijela radi izvršavanja poslova i 
zadaća iz svog djelokruga.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su dostaviti tražene 
podatke i dokumentaciju najkasnije u roku od trideset dana.

Članak 45.

(1) Na rad stalnih radnih tijela na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe glave X. ovog Poslovnika.

Članak 46.

(1) Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:
1. Mandatna komisija;
2. Odbor za izbor i imenovanja;
3. Odbor za Statut i Poslovnik;
4. Odbor za financije i proračun;
5. Odbor za poljoprivredu
6. Odbor za komunalne djelatnosti
7. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
8. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
9. Odbor za predstavke i pritužbe građana 
10. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica
11. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela 

1. Mandatna komisija

Članak 47.

 (1) Mandatna komisija:
1. na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko vijeće o provedenim 

izborima za Gradsko  vijeće  i  imenima  izabranih  vijećnika, temeljem  
objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim 
izborima,

2. izvješćuje Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku 
dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati  
vijećničku dužnost,

3. izvješćuje Gradsko  vijeće  o  mirovanju  mandata  vijećnika  i 
o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku 
dužnost,

4. izvješćuje Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata 
vijećnika,

5. izvješćuje  Gradsko  vijeće  o  prestanku  mandata  kada  se 
ispune zakonom predviđeni  uvjeti  te  da  su  ispunjeni  zakonski  
uvjeti  za početak mandata zamjeniku vijećnika.

(2)  Predsjednik  i  četiri  člana Mandatne  komisije biraju  se iz  reda 
članova Gradskog vijeća.

Članak 48.

(1) Radi pripreme izvješća iz članka 47. stavak 1. točka 1. , izabrani 
gradski vijećnici koji obnašaju neku od nespojivih dužnosti dužni su do 
dana održavanja konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća o obnašanju 
nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti gradskog vijećnika 
obavijestiti gradski upravni odjel za poslove Gradskog vijeća.

(2) Gradskom vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. ovog 
članka mandat miruje po sili zakona. 

(3) Političke stranke koje sukladno zakonu imaju pravo odrediti 
zamjenike gradskih vijećnika dužne su u roku iz stavka 1. ovoga 
članka obavijestiti gradski upravni odjel za poslove Gradskog vijeća o 
određenim zamjenicima gradskih vijećnika i sklopljenim sporazumima, 
odnosno postignutim dogovorima ako se određuje zamjenik gradskog 

vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih 
stranaka.  

(4) Gradsko vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatne komisije.

2. Odbor za izbor i imenovanja

 Članak 49.

(1) Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
1. izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog 

vijeća,
2. izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
3. imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim 

Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća, ako zakonom 
ili drugim propisom nije određen drugi predlagatelj;

4. propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova 
vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

5. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom i 
odlukama Gradske skupštine.

(2) Predsjednik i četiri člana  Odbora za izbor i imenovanja biraju se 
iz reda članova Gradskog vijeća.

(3) Odbor za izbor i imenovanja predlaže razrješenje osoba iz 
stavka 1. ovoga članka u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.

(4) Odbor za izbor i imenovanja u obavljanju poslova u vezi s 
predlaganjem kandidata za izbor i imenovanje može od kandidata 
tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju te ih 
pozivati na predstavljanje i izlaganje programa u vezi s obnašanjem 
dužnosti za koju se kandidiraju ili su predloženi.

3. Odbor za Statut i Poslovnik 

 Članak 50.
 
(1) Odbor za Statut i Poslovnik:

1. predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
2. predlaže izmjene i dopune Statuta i Poslovnika Gradskog 

vijeća,
3. razmatra prijedloge općih akata koje donosi Gradsko 

vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim 
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje 
mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću,

4. utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih 
akata kada je tim odlukama ili aktima za to ovlašten ili 
kada su ti akti znatnije ili najmanje tri puta izmijenjeni ili 
dopunjeni;

5. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i 
odlukama Gradskog vijeća.

 (2) Predsjednik i četiri člana Odbora za Statut i Poslovnik biraju se 
iz reda članova Gradskog vijeća. 

4. Odbor za financije i proračun 

Članak 51.

(1) Odbor za financije i proračun razmatra:
 1.  proračun,
 2.  financijske akte,
 3.  godišnji obračun proračuna,
 4. odluke o porezima i naknadama,
  5. te druge akte financijsko – materijalnog poslovanja 

Grada.
(2) Predsjednik i četiri člana Odbora za financije i proračun biraju se 

u pravilu iz reda članova Gradskog vijeća.

5. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica 

Članak 52.

(1) Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica predlaže 
Gradskom vijeću  imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih 
javnih površina u suradnji s mjesnim odborima, znanstvenim i drugim 
ustanovama.
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(2) Predsjednik i četiri člana Komisije za imenovanje i preimenovanje 
ulica biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugih 
javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Komisije.

6.  Odbor za komunalne djelatnosti

Članak 53.

(1) Odbor za komunalne djelatnosti prati odnose na području 
komunalnog gospodarstva u Gradu Dugom Selu, a osobito:

 1. obavljanje komunalnih djelatnosti;
 2. gradnju i održavanje komunalne infrastrukture;
 3. pružanje komunalnih usluga;
 4. javnu vodoopskrbu i odvodnju;
 5. gradnju komunalnih vodnih građevina;
 6. način korištenja javnih površina.
(2) Predsjednik i osam članova Odbora za komunalne djelatnosti 

biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugih 
javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Odbora.

7. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje

Članak 54.

(1) Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje prati odnose na 
području zaštite okoliša i  prostornog uređenja, a osobito u vezi sa:

1. zaštitom prirodnih dobara, saniranjem devastiranog okoliša, 
zagađivanjem i onečišćavanjem prirode i korištenjem i 
upravljanjem posebno zaštićenim dijelovima prirode;

2. stanjem u prostoru; uređenjem građevinskog zemljišta; 
zaštitom prostornih resursa i graditeljske baštine te 
usklađivanjem prostornog razvoja svih gradskih područja.

(2) Predsjednik i četiri člana  Odbora za zaštitu okoliša i prostorno 
uređenje biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i 
drugih javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Odbora.

8. Odbor za poljoprivredu 

 Članak 55.
 
 (1) Odbor za poljoprivredu prati razvoj i odnose u području 

poljoprivrede i Gradskom vijeću daje prijedloge i mišljenja glede 
poduzimanja mjera za razvoj poljoprivrede u Gradu Dugom Selu, 
razmatra prijedloge odluka i druge opće akte s tog područja, te 
Gradskom vijeću daje mišljenje o predloženim rješenjima.

(2) Predsjednik i četiri člana Odbora za poljoprivredu biraju se iz 
reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba 
koje mogu pridonijeti  radu Odbora.

9.  Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb

Članak 56.

(1) Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb razmatra i 
raspravlja o pitanjima iz  područja:

1. socijalne skrbi i zdravstva
2. predškolskog odgoja, obrazovanja, školstva i mladeži;
3. kulture i tehničke kulture
4. sporta

(2) Predsjednik i četiri člana  Odbora za društvene djelatnosti 
i socijalnu skrb biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, 
stručnih i drugih javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Odbora.

10.    Odbor za predstavke i pritužbe građana 

Članak 57.

(1) Odbor za predstavke i pritužbe građana:
1. razmatra, ispituje osnovanost i poduzima odgovarajuće 

mjere povodom podnijetih predstavki i pritužbi građana 
upućenih Odboru za predstavke i pritužbe građana,

2. upućuje odgovor podnositelju predstavke odnosno pritužbe 
u roku 30 dana od podnošenja,

3. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom 
te odlukama Gradskog vijeća.

(2) Predsjednik i četiri člana Odbora za predstavke i pritužbe 
građana biraju se iz reda gradskih vijećnika, znanstvenih, stručnih i 
drugih javnih osoba koje mogu pridonijeti  radu Odbora.

11.  Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela

Članak 58.

(1) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada Odbora za dodjelu  
nagrada i priznanja    Grada Dugog Sela određuje  se Odlukom o 
nagradama i  priznanjima Grada Dugog Sela koju donosi Gradsko 
vijeće.

Članak 59.

(1) Gradsko vijeće može osnivati povjerenstva - posebna radna 
tijela za utvrđivanje činjenica o pitanjima od javnog interesa koja se 
odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi ili za 
utvrđivanje činjenica o pitanjima od drugog javnog interesa za Grad 
Dugo Selo.

(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka sastavljena su isključivo 
od gradskih vijećnika. Odlukom o osnivanju određenog povjerenstva 
utvrdit će se sastav, broj njegovih članova, zadaće i način rada.

(3) Sastav povjerenstva, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi 
Gradskog vijeća.

(4) Na rad posebnoga radnog tijela primjenjuju se odredbe ovog 
Poslovnika koje se odnose na rad radnih tijela, ako odlukom o njegovu 
osnivanju nije drukčije određeno.

VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA  I GRADONAČELNIKA 

Članak 60.

(1) Gradonačelnik je odgovoran Gradskom vijeću za izvršavanje 
poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Dugog Sela te za 
zakonitost odluka i drugih akata koje donosi.

(2) Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika prisustvuju sjednicama 
Gradskog vijeća.

Članak 61.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela izvješćuje 
gradonačelnika o zakazanoj sjednici Gradskog vijeća najkasnije 5 
dana  prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća, odnosno tri 
dana  prije održavanja sjednice radnog tijela.

(2) Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća i radnih 
tijela a može odrediti svog predstavnika na sjednicama za izvjestitelja 
o prijedlogu odluke ili drugog akta kojega je on predlagatelj.

(3) Pozivi za sjednice Gradskog vijeća dostavljaju se i pročelnicima 
upravnih tijela Grada Dugog Sela. Pročelnici imaju pravo i dužnost 
sudjelovati u radu Gradskog vijeća, bez prava glasovanja.

Članak 62. 

(1) Gradonačelnik sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća i radnih 
tijela u raspravama o prijedlozima koje podnosi, iznosi i obrazlaže 
svoje prijedloge i stajališta, daje stručna objašnjenja te se izjašnjava o 
podnesenim amandmanima. 

(2) Gradonačelnik može odrediti svog predstavnika koji će na 
sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela u raspravama o prijedlozima 
koje podnosi, iznositi i obrazlagati njegove prijedloge i stajališta, davati 
stručna objašnjenja te se izjašnjavati o podnesenim amandmanima, 
ako ga je za to ovlastio.

Članak 63.  

(1) U slučajevima kad Gradsko vijeće raspravlja o prijedlozima akata 
ili pitanjima za koje gradonačelnik nije predlagatelj, gradonačelnik daje 
Gradskom vijeću mišljenje o prijedlogu akta do početka rasprave na 
sjednici Gradskog vijeća.



9

Članak 64.

(1) Ako Gradsko vijeće, odnosno radno tijelo ocijeni da je za 
raspravu o nekom pitanju neophodno mišljenje gradonačelnika, a 
gradonačelnika, odnosno njegova predstavnika nema na sjednici, niti 
je gradonačelnik dostavio svoje mišljenje, Gradsko vijeće, odnosno 
radno tijelo, može odgoditi raspravu o tom prijedlogu.

Članak 65.

(1) Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća 
o svom radu Gradskom vijeću sukladno odredbama Statuta. 

(2) Polugodišnje izvješće gradonačelnik podnosi do 31. ožujka 
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. 
rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

(3) Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće može 
od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegova 
djelokruga koje gradonačelnik podnosi sukladno odredbama Statuta.

(4) Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu Gradskog vijeća iz 
stavka 3. ovog članka u roku 30 dana od dana donošenja zaključka 
Gradskog vijeća o podnošenju izvješća.

(5) Ukoliko se po jednom zaključku traži izvješće o više različitih 
pitanja, rok za podnošenje izvješća je 60 dana.

(6) Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće 
o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije 
podnesenog izvješća o istom pitanju.

 Članak 66.

(1) Gradonačelnik ima pravo na sjednici Gradskog vijeća i njegovih 
radnih tijela iznositi svoja mišljenja o svakom prijedlogu koji je na 
dnevnom redu sjednice.

(2) U raspravi o prijedlogu općeg akta gradonačelnik ima pravo na 
sjednici uvijek dobiti riječ kada to zatraži radi rasprave o pitanjima 
ustavnosti i zakonitosti predloženog akta.

VIII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Članak 67.

(1) Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, Proračun, polugodišnji i 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, programe, preporuke, 
pravilnike, planove  i  druge opće akte.

(2) Gradsko vijeće donosi rješenja, zaključke i druge pojedinačne 
akte u slučajevima određenim zakonom i drugim propisom izvršavajući 
pojedina prava i obveze.

Članak 68.

(1)  Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, 
proračun ili drugi opći akt čelniku nadležnoga središnjeg tijela državne 
uprave zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak 
donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 
dana od dana donošenja općeg akta.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je bez odgode dostaviti opće 
akte gradonačelniku  i drugim tijelima, u skladu s posebnim zakonima. 

Članak 69.

(1) Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Grada 
Dugog Sela koji su od općeg značenja za građane, pravne osobe i 
druge pravne subjekte te propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno 
uređuju pitanja od interesa za Grad Dugo Selo.

Članak 70.
(1) Gradskim proračunom utvrđuju se prihodi i rashodi Grada 

Dugog Sela. Uz proračun se donose projekcije proračuna za sljedeće 
dvije proračunske godine. Gradski proračun se donosi za sljedeću 
godinu, a ako se ne donese prije početka fiskalne godine uvodi se 
privremeno financiranje, najduže do 31. ožujka. 

(2) Odlukom o izvršavanju proračuna uređuje se način izvršenja 
proračuna, upravljanje prihodima i izdacima proračuna te prava i 
obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 71.

(1) Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pritužbe 
o nepravilnostima u radu tijela Grada Dugog Sela iz samoupravnog 
djelokruga i predlaže način njihova rješavanja.

Članak 72.

(1) Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, odlučuje 
o izvješćima, utvrđuju obveze, rješavaju druga pitanja iz nadležnosti 
Gradskog vijeća za koje nije predviđeno donošenje drugog akta. 

 Članak 73. 

(1) Gradsko vijeće donosi rješenja  kada rješava o pojedinačnim 
stvarima, pravima i  obvezama pravnih i fizičkih osoba.

IX. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA

Pokretanje postupka

Članak 74. 

Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem prijedloga akta.
(2) Pravo podnošenja prijedloga akta ima svaki vijećnik, klub 

vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća te gradonačelnik ako 
zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom ili odlukom Gradskog vijeća 
nije propisano da prijedloge pojedinih akata mogu podnositi samo 
određeni  predlagatelji.

(3) Predlagatelji mogu biti trgovačka društva u vlasništvu ili 
suvlasništvu Grada Dugog Sela,  ustanove kojima je Grad Dugo 
Selo osnivač ili suosnivač, Savjet mladih Grada Dugog Sela, te 
udruge i zajednice udruga kada podnose Gradskom vijeću izvješća o 
poslovanju odnosno radu te druge akte u skladu s posebnim zakonom.

Proračun i Odluka o privremenom financiranju

Članak 75.

(1) Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije 
proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju  proračuna 
Grada podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, na 
način i u rokovima propisanim zakonom.  

(2) Prijedloge iz stavka 1. ovog članka razmatra Odbor za financije 
i proračun.

(3) Odobor za financije i proračun  dostavlja predsjedniku Gradskog 
vijeća zaključak u kojemu daje svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja, 
a može podnositi i amandmane.

Članak 76. 

(1) Na prijedlog gradonačelnika, postupak donošenja proračuna 
može se provesti u dva čitanja.

(2) Prvo čitanje obuhvaća prethodnu raspravu o prijedlogu 
proračuna s prijedlozima programa gradnje i održavanja i javnih 
potreba, o prijedlogu odluke o izvršenju proračuna i o zaključku 
Odbora za financije i proračun.

(3) Drugo čitanje obuhvaća raspravu o materijalu iz stavka 2. 
ovog članka, izvješću gradonačelnika o podnesenim amandmanima 
ovlaštenih predlagatelja te donošenje proračuna, programa i odluke o 
izvršavanju proračuna.

Članak 77.

(1) Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i 
nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu 
u cjelini.

(2) Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka iduće 
proračunske godine, a gradonačelnik ne predloži privremeno 
financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili 
najmanje jedna trećina vijećnika imaju pravo predložiti donošenje 
odluke o privremenom financiranju.

(3) Predlagatelji iz stavka 3. ovog članka, podnose prijedlog odluke 
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o privremenom financiranju u roku koji omogućuje njezino donošenje 
prije početka iduće godine.

(4) Predsjednik Gradskog vijeća upućuje prijedlog odluke o 
privremenom financiranju gradonačelniku, ako nije predlagatelj na 
razmatranje i davanje mišljenja.

(5) Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun 
odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko 
vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje 
prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

(6) Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se 
većinom glasova svih vijećnika.

Prijedlog akta

Članak 78.

(1) Prijedlog akta sadrži pravni osnov za donošenje akta, tekst 
prijedloga akta u obliku u kojem se donosi, obrazloženje prijedloga 
akta i tekst važećeg akta koji se mijenja ili dopunjuje. Uz prijedlog akta 
može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

(2) Obrazloženje prijedloga akta sadrži zakonsku osnovu temeljem 
koje se donosi ili mijenja akt, ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se 
uređuju aktom, objašnjenja pojedinih odredbi te potrebna sredstva za 
provedbu akta.  

(3) O prijedlogu akta mišljenje iznosi nadležno radno tijelo Gradskog 
vijeća.

(4) Mišljenje iz  stavka 3. ovog članka daje  predsjednik radnog tijela 
ili član kojeg on ovlasti  na sjednici Gradskog vijeća prije rasprave o 
prijedlogu akta.

Članak 79.

(1) Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća  uz 
obavijest tko će u ime predlagatelja biti izvjestitelj na sjednici 
Gradskog vijeća.

(2) Prijedlog akta izrađen u skladu s ovim Poslovnikom predlagatelj 
dostavlja u pisanom ili elektroničkom obliku.

(3) Dan dostave prijedloga akta predsjedniku Gradskog vijeća 
smatra se danom podnošenja prijedloga Gradskom vijeću.

(4) Ako dva ili više predlagatelja podnesu posebne prijedloge akta 
kojim se uređuje isto pitanje, predsjednik Gradskog vijeća pozvat 
će predlagatelje da objedine prijedloge u jedan prijedlog. Ako se ne 
postigne dogovor, predsjednik Gradskog vijeća unijet će prijedloge 
akata u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća redoslijedom 
kojim su podneseni.

Članak 80.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća upućuje prijedlog akta 
gradonačelniku ako nije predlagatelj na razmatranje i davanje 
mišljenja.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog akta uvrstiti 
na dnevni red sjednice Gradskog vijeća sukladno planu sjednica 
utvrđenom programom rada Gradskog vijeća, a ukoliko prijedlog nije 
razmatralo matično radno tijelo Gradskog vijeća, uputit će ga istom 
na razmatranje. 

Članak 81.

(1) Ako prijedlog akta nije  podnesen  u  skladu s ovim  Poslovnikom,  
predsjednik  Gradskog vijeća zatražit će od predlagatelja da ga u roku 
od petnaest dana uskladi s Poslovnikom. Ukoliko predlagatelj ne 
postupi po zahtjevu predsjednika Gradskog vijeća, smatrat će se da 
prijedlog nije ni podnesen.

Članak 82.

 (1) Predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Dugom Selu imaju 
pravo predlagati Gradskom vijeću mjere za unapređivanje položaja 
nacionalne manjine u Gradu Dugom Selu.

(2) Prijedlog mjera iz stavka 1. ovog članka upućuje se u pisanom 

obliku gradonačelniku kao ovlaštenom predlagatelju koji razmatra 
prijedlog i ukoliko ocijeni da je prijedlog u skladu sa zakonom i 
aktima Grada Dugog Sela, upućuje ga predsjedniku Gradskog vijeća 
najkasnije u roku 60 dana od zaprimanja prijedloga.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća upućuje prijedlog iz stavka 2. ovog 
članka nadležnom radnom tijelu na razmatranje i uvrštava u dnevni 
red prve sjednice Gradskog vijeća.

Članak 83.

(1) Ukoliko se radi o pitanju koje se tiče položaja nacionalne 
manjine, predlagatelj akta dužan je obavijestiti i upoznati s prijedlogom 
akta predstavnika nacionalne manjine.

(2) Na sjednicu Gradskog vijeća na kojoj se raspravlja o pitanju koje 
se tiče položaja nacionalne manjine poziva se predstavnik nacionalne 
manjine.

Prethodna rasprava

Članak 84.

(1) Gradsko vijeće može posebnim zaključkom odrediti  da se prije 
podnošenja ili razmatranja prijedloga akta o potrebi donošenja akta i 
osnovnim pitanjima koja bi trebalo urediti aktom odnosno o stanju u 
pojedinim područjima u svezi s pitanjima koja bi trebalo urediti aktom, 
provede prethodna rasprava u radnim tijelima Gradskog vijeća ili 
vijećima mjesnih odbora.

(2) Prethodna rasprava može se provesti  i  na  sjednici Gradskog 
vijeća.

(3) Prijedlog za provođenje prethodne rasprave mogu podnijeti 
ovlašteni predlagatelji akta iz članka 74. ovog Poslovnika.

(4) Zaključkom iz stavka 1. ovog članka određuje se tijelo i rok 
za provođenje prethodne rasprave i podnošenje izvješća Gradskom 
vijeću.

(5) Nakon provedene prethodne rasprave podnosi se izvješće 
Gradskom vijeću o provedenoj prethodnoj raspravi. 

(6) Uz izvješće o rezultatima rasprave dostavlja se Gradskom vijeću 
i prijedlog akta ako se u prethodnoj raspravi ocijeni potrebnim njegovo 
donošenje.

(7) Predlagatelj akta dužan je razmotriti mišljenja i stajališta iz 
prethodne rasprave te obrazložiti ona koja nije mogao usvojiti.

Javna rasprava 

Članak 85.

(1) Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi akata kada je to 
utvrđeno zakonom   odnosno   odlukom  Gradskog  vijeća.

(2) Kada se odlukom Gradskog vijeća upućuje prijedlog akta na 
javnu raspravu, odlukom se određuje radno tijelo za provođenje i 
praćenje javne rasprave, način  upoznavanja građana  s  prijedlogom  
i rok provođenja javne rasprave.

(3) Kada je javna rasprava predviđena zakonom  provodi se na 
način i po postupku propisanim zakonom.  

Članak 86.

(1) Javna rasprava održava se u roku utvrđenom zakonom odnosno 
odlukom Gradskog vijeća.  Kada o javnoj raspravi odlučuje Gradsko 
vijeće, javna rasprava održava se u roku koji nije kraći od petnaest  ni 
duži od devedeset dana. 

(2) Radno tijelo iz članka 88. ovog Poslovnika dužno je razmotriti 
prijedloge, mišljenja i primjedbe s javne  rasprave prije utvrđivanja 
konačnog prijedloga akta.

Razmatranje prijedloga akata u radnim tijelima 

Članak 87.

(1) Radna tijela Gradskog vijeća raspravljaju o prijedlozima općih 
akata kad je to u njihovoj nadležnosti, odnosno kada to zatraži 
Gradsko vijeće. 

(2) Radna tijela dostavljaju Gradskom vijeću primjedbe, prijedloge i 
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mišljenje na tekst prijedloga akta, u pisanom obliku, a mogu podnositi 
i amandmane.

(3) Predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela kojeg ovlasti 
predsjednik, iznosi mišljenje, primjedbe, prijedloge i amandmane 
radnog tijela na sjednici Gradskog vijeća prije otvaranja rasprave o 
prijedlogu akta. 

Amandmani

Članak 88.

(1) Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u 
obliku amandmana uz obrazloženje. Pravo podnošenja  amandmana  
imaju svi predlagatelji iz članka 74. ovog  Poslovnika.

(2) Amandmani se u pravilu pisanim putem upućuju predsjedniku 
Gradskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice.

(3) Ako se prijedlogom akta mijenja ili dopunjuje akt, amandmani se 
mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama 
i dopunama.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, amandmani se mogu 
podnositi i na članke koji nisu obuhvaćeni predloženim izmjenama 
i dopunama prijedloga akta ako je to potrebno radi usklađivanja sa 
zakonom ili odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske.

(5) Predsjednik amandmane upućuje predlagatelju akta i 
gradonačelniku ukoliko on nije predlagatelj, te nadležnom radnom 
tijelu.

(6) Amandmane može podnijeti ovlašteni predlagatelj  i na sjednici 
Gradskog vijeća sve do zaključenja rasprave o prijedlogu akta.

Članak 89.

(1) O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj akta i gradonačelnik 
kada nije predlagatelj akta.

Članak 90.

(1) Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju 
ili odstupaju od prijedloga akta, Gradsko vijeće može odlučiti da 
se rasprava i odlučivanje o prijedlogu akta radi pripreme odgodi za 
sljedeću sjednicu.

Članak 91.

(1) Amandman koji je podnesen u skladu s ovim Poslovnikom 
postaje sastavni dio prijedloga akta i o njemu se  ne  glasuje odvojeno 
ako :

1. ga je podnio predlagatelj akta,
2. se  s amandmanom suglasio predlagatelj akta.
(2) O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka 

prijedloga akta na koji se podnose.
(3) Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više 

amandmana, o amandmanima se glasuje po redoslijedu koji odredi 
predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 92.

(1) Amandman koji je prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća postaje 
sastavni dio prijedloga akta o kojem se odlučuje.

Donošenje akata po hitnom postupku  

Članak 93.

(1) Iznimno, Gradsko vijeće može donijeti akt po  hitnom postupku 
samo ako je to nužno radi sprečavanja ili uklanjanja štete  ili to 
zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

(2) U hitnom se postupku rokovi iz ovog Poslovnika mogu  skratiti 
i pojedine radnje izostaviti, a  predlagatelj je dužan obrazložiti hitnost 
postupka.

(3) Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se 
prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik tada mora imati pisanu 
podršku jedne trećine vijećnika.

(4) Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se 

predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice 
Gradskog vijeća.

 (5) O donošenju akta po hitnom postupku odlučuje se na sjednici 
Gradskog vijeća prilikom  glasovanja o dopuni dnevnog reda sjednice 
na način da se prethodno glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga 
za hitan postupak i uvrštavanje u dnevni red sjednice, a zatim se 
raspravlja i odlučuje o prijedlogu akta.

Vijećnička pitanja

Članak 94.

(1) Nakon utvrđivanja dnevnog reda, u Aktualnom satu, vijećnici 
mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge, neovisno 
o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih upućuju.

(2) Vijećnička pitanja mogu se uputiti i u pisanom obliku. 
(3) Na postavljeno pitanje vijećnik može tražiti usmeni odgovor ili 

odgovor u pisanom obliku. Odgovor u pisanom obliku dostavlja se 
predsjedniku Gradskog vijeća koji odgovor upućuje vijećniku koji je 
postavio pitanje te odlučuje da li će se pisani odgovor uputiti svim 
vijećnicima.

(4) Pitanja moraju biti u pravilu sažeta i kratka. Odgovor na 
postavljeno pitanje daje se u pravilu na istoj sjednici. Ako se odgovor 
ne može dati na istoj sjednici dat će se na sljedećoj sjednici ili uputiti 
u pisanom obliku do slijedeće sjednice ako zakonom nije propisano 
drugačije. 

(5) Ako je odgovor povjerljive naravi, vijećniku se može odgovoriti 
neposredno ili na sjednici radnog tijela u čijem je djelokrugu to pitanje.

(6) Vijećnik može postaviti najviše dva pitanja na istoj sjednici. 
(7) Vijećnik može svoje pitanje iznositi najviše dvije minute. Nakon 

postavljenog pitanja daje se sažet i kratak odgovor. 
(8) Vijećnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom 

na pitanje. Ukoliko je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti 
pojašnjenje, postaviti dopunsko pitanje ili zatražiti pisani odgovor.

(9) Tijekom Aktualnog sata vijećnik ne može zatražiti riječ da bi 
odgovorio na navod ili ispravio netočan navod iznesen u vijećničkom 
pitanju drugog vijećnika ili na odgovor na vijećničko pitanje.

Potpisivanje, objava i ispravak akata

Članak 95.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća potpisuje akte koje donosi Gradsko 
vijeće. Potpisani i ovjereni izvornik akta čuva se u arhivu Grada Dugog 
Sela.

(2) Pod izvornikom akta podrazumijeva se onaj tekst koji je donesen 
na sjednici  Gradskog vijeća.

(3) Za izradu izvornika akata, potpis predsjednika Gradskog vijeća, 
stavljanje pečata i čuvanje akata odgovoran je pročelnik u čijoj su 
nadležnosti poslovi za Gradsko vijeće. 

Članak 96.

(1) Statut Grada Dugog Sela, Poslovnik Gradskog vijeća, Proračun 
Grada Dugog Sela, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i drugi akti 
za koje je to utvrđeno Statutom Grada Dugog Sela ili aktom Gradskog 
vijeća, objavljuju se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i na web 
stranici Grada Dugog Sela.

(2) Opći akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana 
njihove objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.   

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, kada to zahtijevaju osobito 
opravdani razlozi žurnosti, opći akti Gradskog vijeća mogu stupiti na 
snagu danom njihove objave u Službenom glasniku Grada Dugog 
Sela.

(4) Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje osim ako zakonom 
nije drugačije određeno.

Članak 97.

(1) Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu akta utvrđenog 
na osnovi uspoređivanja s izvornikom, daje pročelnik u čijoj su 
nadležnosti poslovi za Gradsko vijeće.
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Članak 98.

(1) Izmjene i dopune važećih akata provode se po postupku i na 
način kako je to propisano za njihovo donošenje.

(2) Iznimno, kada se radi o izmjeni i dopuni koja je potrebna radi 
usaglašavanja sa zakonom ili  drugim  propisom postupak izmjene i 
dopune može se provesti po žurnom postupku.

X. POSLOVNI RED NA SJEDNICI 

Sazivanje sjednice

Članak 99.

(1) Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća. 
Sazvanu sjednicu predsjednik Gradskog vijeća može odgoditi ako za 
to postoje opravdani razlozi.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a 
najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Gradskog 
vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika ili na 
prijedlog gradonačelnika, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 
Zahtjev treba biti predan u pisanom obliku i potpisan od strane 
vijećnika odnosno gradonačelnika.

(4) Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku 
iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 
8 dana.

(5) Nakon proteka rokova iz stavka 3. i 4. ovog članka, sjednicu 
može sazvati, na zahtjev jedne trećine vijećnika, čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.

(6) Sjednica sazvana na način propisan stavcima 3., 4. i 5. ovog 
članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

(7) Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se 
nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 100. 

(1) Sjednice Gradskog vijeća sazivaju  se  pisanim pozivom ili 
elektroničkim putem, a iznimno u hitnim slučajevima i na drugi način o 
čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća. 

(2) Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog 
dnevnog reda dostavlja se gradskim vijećnicima  u pisanom obliku 
ili elektroničkim putem najkasnije pet dana prije dana održavanja  
sjednice. Samo iz osobito opravdanih  razloga, koji  se  moraju  
posebno  obrazložiti,  ovaj rok se može skratiti.  

(3) Ukoliko se poziv i materijal za sjednicu vijećnicima dostavlja 
elektroničkim putem, dostava se smatra obavljenom u trenutku kada 
je poziv s materijalima zabilježen na poslužitelju za primanje takvih 
poruka. O održavanju sjednice  Gradskog vijeća kao i o dostavljenom 
pozivu s materijalima za istu, vijećnici će se dodatno obavijestiti putem 
e-mail ili SMS poruke najkasnije pet dana prije dana održavanja  
sjednice.

Članak 101.

(1) Poziv za sjednicu Gradskog vijeća dostavlja se u pisanom obliku 
ili  elekroničkim putem i gradonačelniku,  zamjenicima gradonačelnika,  
pročelnicima gradskih upravnih tijela, ovlaštenim uredništvima 
sredstava javnog priopćavanja te predstavnicima pravnih osoba 
i nacionalnih manjina kada se raspravlja o pitanjima iz njihove 
nadležnosti, kao  i drugim osobama koje odredi predsjednik Gradskog 
vijeća.

Dnevni red

Članak 102.

(1) Dnevni red sjednice Gradskog vijeća predlaže predsjednik 
Gradskog vijeća u pozivu za sjednicu. 

(2) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je u dnevni red uvrstiti 
sve prijedloge što su ih podnijeli ovlašteni predlagatelji akata prije 
upućivanja pisanog poziva, na način utvrđen ovim Poslovnikom.

Članak 103.

(1) Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice. 
(2) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik i ovlašteni 

predlagatelji akata mogu predložiti dopunu dnevnog reda s novom 
točkom ili izmjenu dnevnog reda na način da se pojedina točka 
izostavi iz dnevnog reda.

(3) Ako predsjednik Gradskog vijeća ili ovlašteni predlagatelj akata 
predlože dopunu dnevnog reda s novom točkom ili ako u prijedlog 
dnevnog reda nije unesen prijedlog kojeg je predložio ovlašteni 
predlagatelj na način utvrđen ovim Poslovnikom, a predlagatelj 
ostaje pri svom prijedlogu, te ako je materijal dostavljen vijećnicima 
najkasnije prije odlučivanja o dopuni dnevnog reda, o dopuni dnevnog 
reda odlučuje se bez rasprave. 

Članak 104.

(1) Ako dopuna dnevnog reda uključuje unošenje u dnevni red 
novog prijedloga za odlučivanje za koji se traži hitnost, Gradsko vijeće 
odlučuje da li je hitnost opravdana i ukoliko prihvati donošenje akta 
po hitnom postupku točka se uvrštava u dnevni red sjednice, dok se u 
protivnom upućuje u redovni postupak.   

(2) O dopuni dnevnog reda ili  izmjeni dnevnog reda na način da 
se pojedina točka izostavi iz dnevnog reda glasuje se na sjednici 
Gradskog vijeća bez rasprave.

Članak 105.

(1) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje 
o prijedlogu da se pojedina točka izostavi iz dnevnog reda a zatim da 
se dnevni red dopuni s novom točkom ili izmijeni redoslijed točaka u 
dnevnom redu.

(2) Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća daje na usvajanje 
dnevni red u cjelini.

(3) Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća ili vijećnika tijekom 
sjednice  ili kod utvrđivanja dnevnog reda, može se promijeniti 
redoslijed rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda.

(4) Zadnja točka dnevnog reda su „Pitanja, prijedlozi, ostale 
informacije” pod kojom gradski vijećnici, predsjednik Gradskog vijeća, 
gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i pročelnici  Upravnih tijela, 
mogu dati informacije od interesa za Grad Dugo Selo,  s tim da 
izlaganje informacije po izvjestitelju ne traje dulje od 5 minuta. O 
danim informacijama ne vodi se rasprava, već ih se prima na znanje.

Predsjedavanje sjednicom 

 Članak 106.
 
(1) Sjednici Gradskog vijeća predsjedava predsjednik Gradskog 

vijeća, a ako je on odsutan ili spriječen potpredsjednik Gradskog 
vijeća kojeg on ovlasti. Ukoliko je potpredsjednik Gradskog vijeća 
kojeg je ovlastio predsjednik Gradskog vijeća odsutan ili spriječen 
tada sjednici predsjedava drugi potpredsjednik.

Red na sjednici 

Članak 107.
 
(1) Red na sjednici osigurava predsjednik Gradskog vijeća. 
(2) Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije 

riječ od predsjednika Gradskog vijeća. Prijave za govor primaju se od 
trenutka otvaranja rasprave i u tijeku rasprave do njezina zaključivanja.

(3) Govornik je dužan držati se predmeta rasprave i točke dnevnog 
reda.

(4) Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen 
u svom govoru.

(5) Za remećenje reda na sjednici predsjednik Gradskog vijeća 
može vijećniku izreći stegovne mjere:

1. opomenu,
2. opomenu s oduzimanjem riječi,
3. udaljenje sa sjednice.

(6) Stegovne mjere iz stavka 5. ovoga članka su izvršne i o njima 
se ne vodi rasprava.
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Članak 108.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća će izreći opomenu vijećniku  koji 
svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi način 
krši odredbe ovog Poslovnika, a osobito ako:

1. ne govori o predmetu o kojem se raspravlja;
2. govori, a nije dobio riječ;
3. svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika;
4. se javi za povredu poslovnika ili ispravak netočnog navoda, 

a započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ;
5. svojim govorom omalovažava ili vrijeđa;
6. na drugi način remeti red na sjednici.

(2) Ako vijećnik ni nakon izricanja opomene svojim govorom ili 
ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika, predsjednik Gradskog 
vijeća može mu izreći opomenu s oduzimanjem riječi. 

(3) Gradskom se vijećniku izriče stegovna mjera udaljenja sa 
sjednice kada je svojim ponašanjem toliko narušio red i prekršio 
odredbe Poslovnika o redu na sjednici da je dovedeno u pitanje daljnje 
održavanje sjednice.

(4) Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog 
članka, predsjednik Gradskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen 
sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja. 

(5)  Ako predsjednik navedenim mjerama ne može održati red na 
sjednici odredit će prekid sjednice, dok se ne steknu uvjeti za nastavak 
sjednice u istom danu.

(6) Za slučaj da se sjednica ne može nastaviti u istom danu, 
predsjednik Gradskog vijeća obavijestit će vijećnike o terminu 
nastavka sjednice. 

(7) Ako građani i druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju 
red, Predsjednik gradskog vijeća će ih opomenuti, u slučaju nastavka 
narušavanja reda i nakon opomene, udaljiti sa sjednice. 

Tijek sjednice 

Članak 109.
 
(1) Gradsko vijeće može raspravljati ako je na sjednici nazočna 

većina od ukupnog broja vijećnika.
(2) Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice o tome 

obavještava predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog 
tijela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu kada utvrdi da 
postoji nazočnost potrebnog broja vijećnika.

(4) Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi na početku sjednice 
da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, odgađa sjednicu za 
određeni dan i sat.

(5) Predsjednik Gradskog vijeća prekinut će i odgoditi sjednicu i u 
slučaju kada za vrijeme sjednice utvrdi da sjednici više nije nazočna 
potrebna većina vijećnika.

Članak 110.

(1) Nazočnost vijećnika utvrđuje se brojanjem ili prozivanjem 
vijećnika na početku sjednice i u tijeku sjednice po odluci predsjednika 
Gradskog vijeća ili na zahtjev vijećnika.

(2) Za prozivnik Gradskog vijeća i evidenciju prisustva vijećnika 
brine se pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog 
vijeća.

Članak 111.

(1) Prva točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća je verifikacija 
zapisnika s prethodne sjednice. U opravdanim slučajevima verifikacija 
zapisnika se može odložiti za narednu sjednicu.

(2) Vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.
(3) O utemeljenosti primjedaba na zapisnik odlučuje se bez 

rasprave.
(4) Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće 

izmjene.

Članak 112.

(1) Rasprava o točki dnevnog reda obuhvaća uvodno izlaganje 
predlagatelja, iznošenje mišljenja nadležnog radnog tijela te raspravu 

o prijedlogu akta prema redoslijedu kojim se vijećnici  javljaju za 
raspravu.

(2) Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o dvije ili više točaka 
ili podtočaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti objedinjena 
rasprava s time da se glasuje o svakoj točki odnosno podtočki 
pojedinačno.

(3) U tijeku rasprave predlagatelj akta ima pravo dobiti riječ 
radi davanja objašnjenja, iznošenja mišljenja, izjašnjavanja o 
iznesenim primjedbama i podnesenim amandmanima te odgovarati 
na postavljena pitanja.

(4) Gradonačelnik ima pravo dobiti riječ u tijeku rasprave o aktu i 
kada on nije predlagatelj.

Članak 113.
 (1) Predlagatelj može svoj prijedlog povući ako o njemu još nije 

odlučeno. O povučenom  prijedlogu  prestaje rasprava te se smatra 
da je točka skinuta s dnevnog reda.

Članak 114.

(1) Na sjednici Gradskog vijeća govornik govori kratko u svezi s 
predmetom rasprave.

(2) Vijećnik po jednoj točki dnevnog reda u raspravi, u pravilu, može 
govoriti jedanput najdulje pet minuta, predstavnici Klubova vijećnika 
sedam minuta a predlagatelj 10 minuta. Predsjednik Gradskog vijeća 
može iznimno zbog važnosti teme, odlučiti da vijećnik može govoriti 
i dulje.

(3) Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na navod (replika), 
predsjednik Gradskog vijeća dat će mu riječ čim završi govor vijećnika 
koji je iznio navod. Replika vijećnika, odnosno odgovor na repliku ne 
mogu trajati dulje od dvije minute. 

(4) Vijećnik koji želi riječ radi povrede ovog Poslovnika ima pravo 
govoriti odmah, najduže dvije minute. Predsjednik Gradskog vijeća 
dužan je dati objašnjenje na prigovor.

Članak 115.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća može na sjednici dati riječ i gostima 
kojima je uputio poziv za sjednicu i koji su nazočni na sjednici.

Članak 116.

(1) Tijekom sjednice Gradskog vijeća, predsjednik kluba vijećnika ili 
drugi predstavnik kluba vijećnika ako predsjednik kluba vijećnika nije 
nazočan, može zatražiti stanku za sastanak kluba vijećnika.

(2) Predsjednik kluba vijećnika ili drugi predstavnik kluba vijećnika 
dužan je iznijeti razloge zbog kojih traži stanku i prijedlog duljine 
njezina trajanja.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća odobrit će stanku s time da za 
stanku ne može odrediti vrijeme kraće od deset niti dulje od 30 minuta.

(4) Nakon stanke predsjednik kluba vijećnika ili drugi predstavnik 
kluba vijećnika ima pravo obrazložiti stajalište kluba vijećnika.

(5) Predsjednik Gradskog vijeća može odrediti stanku i iz drugih 
opravdanih razloga.  

Odlučivanje na sjednici
Članak 117.

(1) Gradsko vijeće donosi akte većinom glasova nazočnih vijećnika 
ako je na  sjednici nazočna većina vijećnika, osim kada je zakonom, 
Statutom Grada Dugog Sela ili ovim Poslovnikom određeno drugačije.

(2) Većinom glasova svih vijećnika Gradsko vijeće donosi sljedeće 
akte: Statut Grada, Proračun i Godišnji obračun, Poslovnik Gradskog 
vijeća, odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja, stjecanja, 
otuđivanja i opterećivanja gradske imovine, davanju koncesije, te obliku 
suradnje i udruživanja sredstava sa susjednim općinama i gradovima 
radi osnivanja trgovačkih društava i ustanova u zajedničkom vlasništvu, 
izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.  

Članak 118.
(1) Gradsko vijeće može odlučiti da glasovanje o predloženom aktu 

odgodi za jednu od sljedećih sjednica ili da prijedlog vrati predlagatelju 
na doradu.
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Članak 119.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća može iz opravdanih razloga 
prekinuti sjednicu i zakazati nastavak za određeni dan i sat o čemu se 
obavještavaju samo odsutni vijećnici.  

Članak 120.

(1) Nakon završene rasprave o točki dnevnog reda, prvo se glasuje 
o podnesenim amandmanima na prijedlog akta u skladu s člankom 
91. ovog Poslovnika.

Članak 121.

(1) Glasovanje na sjednici je javno, osim ako ovim Poslovnikom nije 
određeno da se o određenom pitanju glasuje tajno. 

(2) Gradsko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju glasuje 
tajnim glasovanjem.  

Članak 122.

(1) Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke.
(2) Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik 

Gradskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je „za“ 
prijedlog, zatim tko je „protiv“ prijedloga te tko se „suzdržao“ od 
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni na sjednici, a 
nisu glasovali „za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se izjasnili da se  
suzdržavaju od glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima.

(3) Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se „za“ ili  „protiv“.
(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o 

amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od potrebne većine 
vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća može odmah konstatirati da je 
amandman odbijen.

(5) Nakon provedenog glasovanja predsjednik Gradskog vijeća 
utvrđuje rezultat glasovanja i konstatira da li je prijedlog o kojem se 
glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Članak 123.

(1) Tajno glasovanje provodi se u slučajevima predviđenim 
zakonom, Statutom Grada Dugog Sela i ovim Poslovnikom.

(2) Tajnim glasovanjem rukovodi Odbor za izbor i imenovanja.
(3) Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići 

su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Gradskog vijeća. 
(4) Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su 

abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj 
ispred prezimena kandidata.

(5) Ukoliko se glasuje o prijedlogu akta ili drugom pitanju, na 
glasačkom listiću precizno se navodi predmet glasovanja a zaokružuje 
se „za“, protiv“ i suzdržan“. 

(6) Svaki vijećnik nakon što je  prozvan dobiva glasački listić i kada 
ga ispuni stavlja ga u glasačku kutiju.

(7) Nevažećim se smatra nepopunjeni glasački listić, listić na kojem 
je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira ili više opcija te 
glasački listić na kojem se sa sigurnošću ne može utvrditi za koga ili 
što je vijećnik glasovao. 

(8) O tajnom glasovanju vodi se poseban zapisnik koji je prilog 
zapisnika s te sjednice Gradskog vijeća.

(9) Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon 
što je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, 
Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje rezultate glasovanja.

(10) Nakon što Odbor za izbor i imenovanja utvrdi rezultate 
glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultate izbora 
koji sadrže slijedeće podatke: broj vijećnika koji su glasovali, broj 
nevažećih i važećih glasačkih listića, broj glasova koji su dobili pojedini 
kandidati, te imena izabranih osoba  odnosno ako se glasovalo o 
prijedlogu akta ili drugog pitanja da li je prijedlog prihvaćen ili odbijen.

Zapisnik

Članak 124.

(1) O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena 
nazočnih i nenazočnih vijećnika i drugih nazočnih, tijek sjednice 
s nazivom prijedloga o kojem se raspravljalo i odlučivalo, imena 
predstavnika predlagatelja, radnih tijela i Klubova vijećnika te 
imena govornika sa sažetim prikazom njihova izalganja, podnesene 
amandmane, rezultat glasovanja o pojedinom prijedlogu, te nazive  
odluka i drugih akata koji su donijeti na sjednici.

(3) Rasprave sa sjednice Gradskog vijeća unose se u zapisnik 
maksimalno sažeto, zajedno sa stajalištem govornika koji izjavu daje 
u svoje ime ili ime radnog tijela ili Kluba vijećnika.

(4) Sastavni dio zapisnika su doneseni tekstovi odluka i drugih 
akata.

(5) O izradi zapisnika brine se zaduženi djelatnik Upravnog tijela, 
nadležan za poslove 

Gradskog vijeća.
(6) Zapisnik koji  je verificiran u skladu s ovim Poslovnikom 

potpisuju predsjednik Gradskog vijeća i zaduženi djelatnik Upravnog 
tijela nadležan za poslove Gradskog vijeća.

(7) Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari, a 
iz rasprave je isključena javnost,  o tome se vodi odvojeni zapisnik.

(8) Izvornici zapisnika  sjednica Gradskog vijeća čuvaju se u 
gradskom arhivu, sukladno općim pravilima o čuvanju arhivske građe.

Članak 125.

 (1) O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se fonografski zapis, 
koji sadrži potpuni tijek sjednice.

(2) Pročelnik Upravnog odjela koji je nadležan za poslove Gradskog 
vijeća dužan je vijećniku na njegov zahtjev omogućiti preslušavanje 
fonografskog zapisa sjednice  Gradskog vijeća. 

(3)  Djelatnik Upravnog odjela nadležan za poslove Gradskog vijeća 
brine o čuvanju fonografskih zapisa sjednica.   

Tematska sjednica 

Članak 126. 

(1) Gradsko vijeće može održati tematsku sjednicu na kojoj će 
raspravljati i odlučivati samo o jednom prijedlogu, odnosno samo o 
jednoj temi.

 (2) Održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća može tražiti 
gradonačelnik, a inicijativu za održavanje tematske sjednice mogu 
podnijeti najmanje jedna trećina gradskih vijećnika i matično radno 
tijelo. 

(3) Inicijativa za održavanje tematske sjednice podnosi se 
predsjedniku Gradskog vijeća i mora sadržavati nacrt dnevnoga reda 
i razloge za održavanje tematske sjednice. 

(4) Ako održavanje tematske sjednice traži gradonačelnik, dužan je 
dostaviti i materijal za sjednicu, odnosno prijedlog akta za raspravu i 
odlučivanje. 

Članak 127. 

(1) Inicijativu za održavanje tematske sjednice što su je podnijela 
radna tijela ili najmanje jedna trećina gradskih vijećnika, predsjednik 
Gradskog vijeća upućuje na mišljenje gradonačelniku.

(2) Ako gradonačelnik prihvati inicijativu za održavanje tematske 
sjednice, pripremit će materijal za sjednicu, odnosno prijedlog akta za 
raspravu i odlučivanje i dostaviti ga predsjedniku Gradskog vijeća u 
roku od 30 dana od dostave inicijative.

(3) Ako gradonačelnik ne prihvati inicijativu za održavanje tematske 
sjednice, a podnositelj ostaje pri njoj, inicijativu za održavanje 
tematske sjednice predsjednik Gradskog vijeća unijet će u prijedlog 
dnevnog reda iduće sjednice Gradskog vijeća.

(4) Inicijativu iz stavka 3. ovog članka obrazlaže predstavnik 
podnositelja inicijative. Nakon toga mogu i izvjestitelji radnih tijela, ako 
je potrebno, iznijeti stavove radnih tijela, a svoja stajališta mogu iznijeti 
i predstavnici klubova gradskih vijećnika te gradonačelnik.

(5) Ako Gradsko vijeće prihvati inicijativu, odlučit će o tome tko će 
pripremiti materijal za tematsku sjednicu.



15

Javnost rada 

Članak 128.

(1) Rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan. Javnost 
rada ostvaruje se: 

1. javnim održavanjem sjednica,
2. objavljivanjem općih i pojedinačnih akata u Službenom 

glasniku Grada Dugog Sela i na web stranici Grada Dugog 
Sela

3. javnim informiranjem posredstvom medija
4. održavanjem konferencija za novinare i na drugi 

odgovarajući način.

(2) Predstavnici medija imaju pravo pratiti rad Gradskog vijeća i 
njegovih radnih tijela. 

(3) Predstavnicima medija dostavlja se poziv za sjednicu Gradskog 
vijeća s materijalima.

(4) Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih 
osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i 
njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada 
Dugog Sela.

(5) Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti 
svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici 
Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije 
održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni 
su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

(6) Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela, može 
ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih 
uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani 
koji su svoju nazočnost najavili ranije.

Članak 129.

(1) Radi točnog i potpunog obavještavanja  javnosti o radu 
Gradskog vijeća i radnih tijela mogu se davati službena priopćenja ili 
sazivati konferencije za novinare.

(2) Konferenciju za novinare saziva predsjednik Gradskog vijeća 
ili osoba koju on ovlasti kada to odluči Gradsko vijeće ili predsjednik 
Gradskog vijeća.

Članak 130.

(1) Gradsko vijeće može u iznimnim slučajevima u skladu 
sa zakonom kada to zahtijevaju opravdani razlozi, na prijedlog 
predsjednika Gradskog vijeća, odlučiti da se o određenom pitanju 
ne raspravlja javno, a materijal za takvu raspravu ne  dostavlja se u 
pisanom obliku.

(2) Prije prelaska na raspravu o pitanju iz stavka 1. ovog članka, 
predsjednik Gradskog vijeća pozvat će osobe čija nazočnost nije 
potrebna da napuste dvoranu, a o rezultatima rasprave obavijestit će 
javnost putem službenog priopćenja.

XI. OBAVLJANJE POSLOVA ZA GRADSKO VIJEĆE

Članak 131.

(1) Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Gradsko 
vijeće, obavlja upravno tijelo Grada Dugog Sela nadležno za poslove 
Gradskog vijeća, u skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu 
upravnih tijela Grada Dugog Sela.

(2) Nacrt prijedloga akata za sjednice Gradskog vijeća pripremaju 
upravni odjeli Grada Dugog Sela svaki iz svoje nadležnosti te su 
odgovorni za njegovu izradu u skladu sa člankom 81. ovog Poslovnika. 
Nacrt prijedloga akta dostavlja se u pisanom ili elektroničkom 
obliku upravnom tijelu koje obavlja poslove za Gradsko vijeće, koji 
prosljeđuje nacrt prijedloga akta gradonačelniku. Gradonačelnik kao 
predlagatelj akata upućuje predsjedniku Gradskog vijeća prijedloge 
onih akata koji su pripremljeni i izrađeni u skladu sa odredbama ovog 
Poslovnika i ako su dostavljeni u primjerenom roku koji omogućava 
pregled, ispravke i otpremu materijala. 

(3) Ukoliko nacrt prijedloga akta nije izrađen u skladu sa odredbama 
ovog Poslovnika, gradonačelnik će nacrt prijedloga akta vratiti na 

doradu upravnom odjelu koji je izradio materijal.
(4) U slučaju da su predlagatelji akata iz redova vijećnika, nadležni 

upravni odjeli dužni su im pružiti stručnu i tehničku pomoć kod izrade 
i predlaganja akata.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 132.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti 
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela broj 11/09., 7/11. i 2/13.).

Članak 133.

(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-05/14-01/07        PREDSJEDNIK
URBROJ:  238/07-03-14-1  GRADSKOG VIJEĆA

Dugo Selo, 27. veljače 2014. god.   Željko Ivaniček, v.r.

 Na temelju članka 44. Statuta Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), Gradsko 

vijeće Grada Dugog Sela, na 7. sjednici, održanoj 27. veljače  2014. 
godine, donijelo je

 

O D L U K U
 

O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA
 GRADA DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE 2014. 

DO 2020. GOD.

Članak 1. 

Donosi se Strategija razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje 2014. 
do 2020. god.

Članak 2. 
          
Strategija iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku 

Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-05/13-01/167 Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-14-6 Gradskog vijeća

Dugo Selo, 27. veljače 2014. god.             Željko Ivaniček, v.r.

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (narodne novine br. 33/01., 
60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), 
članka 8., te članka 58. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 
(Narodne novine, broj 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10., 50/12. i 80/13.)  
i  članka 44. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela, broj 1/13.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 7. redovnoj 
sjednici, održanoj  27. veljače 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o radnom 

vremenu u ugostiteljstvu

I. 2.

I. 3.
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Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljstvu (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela  broj   7/11.) u članku 3. mijenja se stavak 2. i glasi:

 „Iznimno od stavka 1. ovog članka, ugostiteljski objekti iz skupine 
“Restorani” i “Barovi” mogu raditi petkom na subotu, subotom na 
nedjelju i na dan državnih blagdana do 02,00 sata.“

Članak 2.

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

KLASA: 023-01/14-01/39 Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-14-4 Gradskog vijeća

Dugo Selo, 27. veljače 2014. god. Željko Ivaniček, v.r.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘’Narodne 

novine’’ broj 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. i 10. Zakona o zaštiti od 
buke (‘’Narodne novine’’ broj 30/09 i 55/13) i članka 44. Statuta Grada 
Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13), Gradsko 
vijeće Grada Dugog Sela, na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. 
godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U
o prekoračenju dopuštenih razina buke

 
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi 
i druge lokacije u kojima je dopušteno prekoračenje zakonom ili 
drugim propisom definirane razine buke, razina dopuštene buke 
prekoračenja, upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na 
otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti i nadzor nad provedbom.

Članak 2.
U svrhu osiguranja preduvjeta za održavanje javnih skupova, 

organiziranje razonode, zabavnih, sportskih i drugih događanja 
na otvorenom ili u zatvorenom prostoru dopušta se prekoračenje 
dopuštene razine buke, tijekom cijele godine, najdulje do 2 sata u 
noći, u slijedećim dijelovima Grada:
- naselje Dugo Selo

- prostor rukometnog igrališta ispred Pučkog otvorenog učilišta,
- prostor nogometnog igrališta i parkirališta u Ferenčakovoj ulici,
- prostor dvorišta Srednje škole Dugo Selo, prostor Gradske  

      sportske dvorane i parkirališta u Ulici Đure Dubenika, 
- prostor objekta „Športski“ u Ulici Josipa Zorića 23 a
- prostor oko zgrade kulturnog centra (glazbene škole),
- prostor u Kolodvorskoj ulici oko sata,
- prostor Tržnog centra Dugo Selo
- plato i parkiralište ispred crkve sv. Martina na Martin Bregu,
- prostor oko turističkog objekta Klet obitelji Bunčić,
- prostor oko jezera Bajer i ugostiteljskog objekta Ribarska koliba,

- naselje Andrilovec – prostor oko zgrade DVD-a Andrilovec,
- naselje Velika Ostrna – prostor oko zgrade DVD-a Ostrna,
- naselje Leprovica - Prostor oko zgrade Društvenog doma Leprovica
- naselje Puhovo -  Prostor sportskog centra Puhovo,
- naselje Prozorje – prostor oko zgrade DVD Prozorje,
- naselje Donje Dvorišće – prostor oko zgrade DVD Donje Dvorišće

Buka koja nastaje uslijed događanja iz stavka 1. ovoga članka ne 
smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog 
naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

Članak 3.
Najviša dozvoljena razina buke na prostorima iz članka 2. ove 

Odluke iznosi LAeq, T=15min=65dB (A).

Članak 4.
U slučaju događaja od interesa za Grad, gradonačelnik Grada Dugog 

Sela ima pravo zaključkom proširiti područja i razinu dozvoljenog 
prekoračenja najviše dopuštene razine buke, kao o vremensko 
razdoblje trajanja dopuštene razine buke iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.
Organizator događanja iz članka 2. ove Odluke  mora za događanje 

kojim će se prekoračiti dopuštena razina buke dobiti odobrenje 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i 
stambeno gospodarstvo.

Uz prijavu je potrebno priložiti podatke o mjestu i vremenu 
održavanja događanja, njegovu trajanju i sudionicima, procijenjenom 
broju posjetitelja.

Nadležno tijelo može, uz podatke iz prethodnog stavka tražiti i 
druge podatke koje smatra bitnima za izdavanje dozvole.

Prijava se podnosi najkasnije 8 (osam) dana prije datuma održavanja 
skupa. 

Članak 6.
Organizator skupa iz članka 2. ove Odluke dužan je organizirati 

dolazak sudionika na skup i njihov dolazak na način da se u najmanjoj 
mogućoj mjeri remeti mir stanovnika koji žive u neposrednoj blizini 
mjesta na kojem se održava skup, te da se ne uznemirava niti 
ograničava mir stanovnika susjednih ulica.

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja u 
smislu ove Odluke su svi pristupni prometni pravci – javne prometne 
površine do navedenog područja sukladno postojećoj regulaciji 
prometa, privremenoj regulaciji prometa ili privremenom ograničenju 
prometa od strane prometne policije.

Članak 7.
Upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom 

u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
dopuštena je do 24:00 sata, a od 00:00 do 02:00 sata sukladno 
gradskoj Odluci o radnom vremenu u ugostiteljstvu, te temeljem  
Zaključka gradonačelnika sukladno članku 2, stavku 2..

Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom 
dijelu ugostiteljskog objekta ne smije prelaziti najviše dopuštene 
razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene 
razine buke na otvorenom prostoru, osim u slučaju događanja iz 
članka 4. ove Odluke.

Članak 8.
Komunalno redarstvo Grada Dugog Sela provodi nadzor nad 

provedbom odredbi ove Odluke isključivo na područjima i u 
vremenskom razdoblju koji su navedeni ovom Odlukom.

Pri provedbi nadzora komunalno redarstvo ovlašteno je poduzimati 
upravne mjere, pokrenuti prekršajni postupak i naplatiti kaznu a 
sukladno odredbama članka 16. stavka 4. Zakona o zaštiti od buke 
(NN 30/09, 55/13).

Članak 9.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se 

odredbe Zakona o zaštiti od buke (‘’Narodne novine’’ broj 30/09 i 
55/13) i važećih podzakonskih akata.

 
Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
“Službenom glasniku Grada Dugog Sela”.

 

KLASA: 023-05/14-01/04        Predsjednik
URBORJ: 238/07-03-05/04-14-4   Gradskog vijeća

U Dugom Selu, 27. veljače 2014. god.            Željko Ivaniček, v.r.

I. 4.
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Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (“Narodne 
novine” broj 54/88.) i članka 44. Statuta Grada Dugog 

Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 13/13.), Gradsko vijeće 
Grada Dugog Sela, na 7. redovnoj sjednici, održanoj 27. veljače 2014. 
godine,  d o n i j e l o  j e

O D L U K U
O IMENOVANJU ULICA

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se imenovanje ulica u Gradu Dugom Selu.

Članak 2.
 U naselju Dugo Selo imenuje se Gospodarska ulica na k.č.br. 

3093 i dijelu k.č.br. 3095 u k. o. Dugo Selo II.         
U naselju Puhovo imenuje se Gospodarska ulica na dijelu k.č.br. 

3095 i  k.č.br. 2650 u k. o. Dugo Selo II.         

Članak 3.
 U naselju Dugo Selo imenuje se Kratka ulica na k.č.br. 2223/3 i 

2225 u k. o. Dugo Selo II.

Članak 4.
 U naselju Dugo Selo imenuje se Staklarska ulica na dijelu k.č.br. 

2210 u smjeru zapad – istok, u k. o. Dugo Selo II.

Članak 5.
 U naselju Dugo Selo imenuje se Savski trokut na k.č.br. 2346/21 

u k. o. Dugo Selo II.

Članak 6.
 U naselju Prozorje imenuje se Ulica sv. Gašpara del Bufala na 

k.č.br. 3852 u k. o. Prozorje.

Članak 7.
U naselju Kopčevec imenuje se Ulica bagrema na k.č.br. 192/2 u 

k. o.  Dugo Selo II.

Članak 8.
U naselju Leprovica imenuje se Mijaleva ulica na k.č.br. 498 u k. 

o. Leprovica.

Članak 9.
U naselju Andrilovec imenuje se ulica Poljana na k.č.br. 1159 u k. 

o. Andrilovec.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-05/14-01/08 
URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 27. veljače 2014.g. 

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Ivaniček, v.r. 

 Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (“Narodne 
novine” broj 54/88.) i članka 44. Statuta Grada Dugog 

Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), Gradsko vijeće 
Grada Dugog Sela, na 7. redovnoj sjednici, održanoj 27. veljače 2014. 
godine,  d o n i j e l o  j e

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

O IMENOVANJU ULICA

Članak 1.

 U Odluci o imenovanju ulica (Službeni glasnik Općine Dugo Selo 
broj 4/96) članak 4. mijenja se i glasi:

„Put k.č.br. 3835  u k. o. Prozorje, naselje Donje Dvorišće i naselje 
Lukarišće, imenuje se u Jurešinu ulicu.“

Članak 2.
 U Odluci o imenovanju ulica (Službeni glasnik Općine Dugo Selo 

broj 4/96) članak 5. mijenja se i glasi:
„Put k.č.br. 3834., dio k.č.br. 3833 u k. o. Prozorje, naselje Donje 

Dvorišće i dio k.č.br. 3833 u k. o. Prozorje, naselje Lukarišće, imenuje 
se u Botaničku ulicu.“

Članak 3.
 U Odluci o imenovanju ulica u Mjesnoj zajednici Andrilovec 

(Službene novine općine Dugo Selo broj 1/90) članak 2. mijenja se 
i glasi:

„Put k.č.br. 659 u k. o. Andrilovec, naselje Andrilovec, imenuje se u 
ulicu Rustambeg Milana.“

Članak 4.
 U Odluci o imenovanju ulica (Službene novine općine Dugo Selo 

broj 3/92) članak 1. mijenja se i glasi:
„Put k.č.br. 2162, k.č.br. 3097 i dio k.č.br. 2210 u smjeru sjever – jug, 

u k. o. Dugo Selo II, naselje Dugo Selo, imenuje se u Štefanovićevu 
ulicu.“

Članak 5.
 U Odluci o imenovanju ulica (Službene novine općine Dugo Selo 

broj 3/92) članak 7. mijenja se i glasi:
„Sjeverni dio puta k.č.br. 3021 i  k.č.br. 70 u k. o. Dugo Selo II, 

naselje Dugo Selo, imenuje se u Radničku ulicu.“
„Južni dio puta k.č.br. 3021 u k. o. Dugo Selo II, naselje Kopčevec, 

imenuje se u Radničku ulicu.“

Članak 6.
 U Odluci o imenovanju ulica (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 

broj 3/00) članak 2. mijenja se i glasi:
„Put k.č.br. 3096, k.č.br. 3089 i k.č.br. 3091 u k. o. Dugo Selo II, 

naselje Dugo Selo, imenuje se u Industrijsku ulicu.“

Članak 7.
 U Odluci o imenovanju ulica (Službeni glasnik Općine Dugo Selo 

broj 1/97) članak 1. mijenja se i glasi:
„Put k.č.br. 3037 i sjeverni dio puta k.č.br. 3032 u k. o. Dugo Selo II, 

naselje Dugo Selo, imenuje se u Ulicu hrvatskog preporoda.“
„Južni dio puta k.č.br. 3032 u k. o. Dugo Selo II, naselje Kopčevec, 

imenuje se u Ulicu hrvatskog preporoda.“

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-05/14-01/09  
URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 27. veljače 2014.g. 

Predsjednik
Gradskog vijeća

Željko Ivaniček, v.r. 

  Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/ 08
URBROJ: 238/07-03-04/04-14-4 

Dugo Selo, 27. veljače 2014.g.  

Na temelju članka 44. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 1/13.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 
7. redovnoj sjednici, održanoj  27. veljače 2014. godine, donijelo je                                                                                                

ZAKLJUČAK
 
 I. Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 

2009. - 2013.
 
II. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog 

Sela. 
  PREDSJEDNIK
  GRADSKOG VIJEĆA
  Željko Ivaniček, v.r.

I. 5.

I. 6.

I. 7.
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  Gradsko vijeće
                                                                                                                                                       

KLASA: 021-05/14-01/ 08
     URBROJ:238/07-03-04/04-14-5 

Dugo Selo, 27. veljače 2014.g.  

Na temelju članka 44. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 1/13.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 
7. redovnoj sjednici, održanoj  27. veljače 2014. godine, donijelo je

 
ZAKLJUČAK

 

 I. Prihvaća se Izvješće o radu komunalnih redara za razdoblje od 
30.06.2013. god. do 31.12.2013. god. 

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

Sela. 

     PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

    
Željko Ivaniček, v.r.

Na temelju 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni 
glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13) i članka 10. stavka 
1. točke 11. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni 

glasnik Grada Dugog Sela broj 7/01 i 14/09) gradonačelnik Grada 
Dugog Sela,  05. prosinca 2013. godine, donio je

Z A K L J U Č A K

1. Taekwando klub „Kwon“, Graberska 30, Prozorje, Dugo Selo 
oslobađa se obveze plaćanja komunalne naknade za nekretninu 
koja je u naravi poslovni prostor površine 100,00 m2 koji se nalazi u 
Dugom Selu, Josipa Predavca 39 (kč.br. 850 upisano u zk. ul. 1358, 
k.o. Dugo Selo II) , počev od 28.11.2013. do prestanka korištenja istog 
u svrhu održavanja treninga i natjecanja. 

2. Temeljem ovog zaključka Upravni odjel za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog 
Sela donijet će odgovarajuće rješenje.

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada 
Dugog Sela. 

           
          Gradonačelnik 

    Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

KLASA: UP/I-363-03/13-01/424
URBROJ: 238/07-01-13-3
Dugo Selo, 19. prosinac 2013

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (''Narodne 
novine'', broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 64. 
stavak 3. točka 14.  Statuta Grada Dugog Sela (Službeni 

glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), gradonačelnik Grada Dugog 
Sela, donio je

O D L U K U
o imenovanju Upravnog vijeća 

ustanove Sportski centar Dugo Selo

1. U Upravno vijeće ustanove Sportski centar Dugo Selo, imenuju 

se:
-  Zvonko Kaleb, za predsjednika
-  Ilija Papak, za člana
-  Zvonimir Ivak, za člana
-  Branko Deronja, za člana
-  Zlatko Lasan, za člana

2. Imenovanim članovima mandat započinje s danom stupanja na 
snagu ove Odluke i traje četiri godine.

3. Svi dosadašnji članovi razrješuju se dužnosti danom stupanja na 
snagu ove Odluke.

4.  Ova  Odluka dostavit će se  Gradskom vijeću Grada Dugog Sela 
u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti  u Službenom glasniku 
Grada Dugog Sela.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 023-01/13-01/267    Gradonačelnik
URBROJ: 238/07-01-04/02-13-2           Grada Dugog Sela

Dugo Selo, 24. prosinca 2013.      Stipo Velić, dipl. ing., v.r. 

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i 
članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela broj 1/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je

O D L U K U

o sufinanciranju logopedskog tretmana djece 
predškolske i školske 

dobi s prebivalištem na području Grada Dugog 
Sela u 2014. godini

Članak 1.
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2014. godinu osigurana su 

sredstva za sufinanciranje logopedskog tretmana djece predškolskog i 
školskog uzrasta u iznosu od 45,00 kuna po satu logopedske terapije, 
dva puta tjedno, po djetetu.

Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji djece starosti od 5 – 9 

godina, prema sljedećim vrstama poremećaja:
A) Predškolska dob:
 - nedovoljno razvijen govor (usporeni razvoj govora)
 - jezične teškoće (ekspresivnog i receptivnog tipa)
 - komunikacijski poremećaj
 - teškoće artikulacije
 - nerazvijena fonološka svijest i grafomotorika
B) Školska dob:
 - jezične teškoće i teškoće artikulacije
 - teškoće u početnom usvajanju čitanja i pisanja

Članak 3.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji djece do navršene 

15. godine života, kod kojih je dijagnosticirana disleksija, disgrafija i 
mucanje.

Članak 4.
Za ostvarivanje prava na novčanu potporu iz članka 1. ove Odluke, 

potrebno je, uz zahtjev, priložiti:
-uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice roditelja
-izvod iz matične knjige rođenih ili  rodni list za dijete
-uvjerenje o prebivalištu djeteta

I. 8.

II. 1.

II. 2.

II. 3.
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-mišljenje liječnika pedijatra ili specijaliste školske medicine o 
potrebi provođenja logopedskog tretmana

-broj računa roditelja otvoren u banci.
 

Članak 5.
Novčana potpora iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na temelju 

ispostavljenog računa ovlaštenog logopeda.

Članak 6.
Novčana potpora isplaćivat će se početkom mjeseca na račun 

roditelja, a na temelju računa ovlaštenog logopeda, za protekli mjesec.
 

Članak 7.
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije 

Grada Dugog Sela.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 501-04/13-01/05
URBROJ: 238/07-01-07/02-13-1

Dugo Selo, 30. prosinca 2013. godine

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela 

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i 
članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela broj 1/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 30. prosinca 
2013. godine, donio je

O D L U K U 

Članak 1.

Ovom Odlukom, temeljem prethodno utvrđenog zajedničkog 
interesa za djelovanje, prihvaća se Program aktivnosti i Financijski 
plan za 2014. godinu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice 
Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu Radićeva 23, temeljem kojeg 
Programa će Grad Dugo Selo, sukladno mogućnostima, sufinancirati 
troškove pripravnosti, održavanja spremnosti i redovite djelatnosti 
Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb, koja djeluje i na 
području Zagrebačke županije.

Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Gradonačelnik Grada Dugog Sela, u ime 

Grada Dugog Sela, zaključit će Sporazum o zajedničkom interesu za 
djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zagreb na 
području Grada Dugog Sela, poglavito na nepristupačnim prostorima 
izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica, temeljem kojeg će se 
regulirati međusobna prava i obaveze.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

 
KLASA: 833-02/13-01/14             Gradonačelnik
URBROJ: 238/07-01-07/02-13-3         Grada Dugog Sela
  
Dugo Selo, 30. prosinca 2013. godine    Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Gradonačelnik

KLASA:  550-01/13-01/30
URBROJ: 238/07-01-07/02-13-1

Dugo Selo, 31. prosinca 2013. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 2. stavak 2. Odluke o 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog 
djeteta (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/03. i 2/10.) i članka 
64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 
broj 1/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se iznos od 1.500,00 kuna na ime pomoći za opremu 
novorođenog djeteta u 2014. godini.

2. Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 
u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

  Gradonačelnik
  Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 29/05., 109/07., 

125/08., 36/09. , 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 
64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 
br. 1/13.), te članka 2. Odluke o sufinanciranju programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja roditeljima, čija djeca pohađaju dječje vrtiće 
drugih osnivala na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela br. 7/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 
31. prosinca 2013. godine, donio je

O D L U K U

O VISINI IZNOSA SUFINANCIRANJA PROGRAMA 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U 

2014. GODINI
 

Članak 1.

Utvrđuje se da  su u Proračunu Grada Dugog Sela za 2014. godinu 
osigurana sredstva za sufinanciranje Programa predškolskog odgoja 
i obrazovanja roditeljima čija djeca pohađaju dječje vrtiće drugih 
osnivača na području Grada Dugog Sela.

Članak 2.

Utvrđuje se da će Grad Dugo Selo u 2014. godini sufinancirati 
smještaj djece predškolskog uzrasta u vrtićima iz članka 1. ove Odluke 
u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, po djetetu, za primarni – 10 
satni program njege, odgoja i naobrazbe djece. 

Članak 3.

Gradonačelnik Grada Dugog Sela i dječji vrtići iz članka 1. ove 
Odluke zaključit će Ugovor o sufinanciranju programa predškolskog 

II. 4.

II. 5.

II. 6.
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odgoja i obrazovanja za 2014. godinu, kojim će se regulirati 
međusobna  prava i obaveze.

 
Članak 4.

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

KLASA: 601-01/13-01/16   GRADONAČELNIK  
URBROJ: 238/07-01-07/02-13-1            GRADA DUGOG SELA
    
Dugo Selo, 31. prosinca 2013. god.  Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 29/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 
64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 
br. 1/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana  31. prosinca 2013. 
godine, donio je

O D L U K U

o financiranju troškova 
prijevoza osoba s invaliditetom

koje imaju prebivalište na području Grada Dugog 
Sela

Članak 1.

U Proračunu Grada Dugog Sela za 2014. godinu osigurana su 
sredstva za financiranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom 
(slijepe osobe i osobe oboljele od multiple skleroze), koje imaju 
prebivalište na području Grada Dugog Sela.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke, osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište 
na području Grada Dugog Sela i  koje koriste prijevoz na relaciji 
Dugo Selo - Zagreb, ostvaruju pravo na financiranje troškova kupnje 
godišnje pretplatne karte.

 
Članak 3.

Međusobna prava i obveze regulirat će se posebnim ugovorom 
između Grada Dugog Sela i prijevoznika.

Članak 4.

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

KLASA: 550-01/13-01/31      GRADONAČELNIK  
URBROJ: 238/07-01-07/02-13-1     GRADA DUGOG SELA

    
Dugo Selo,   31. prosinca 2013. god.     Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

II. 7.

1

i čl. 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13), gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 07.01.2014. donosi

                                      

            PLAN NABAVE GRADA DUGOG SELA  ZA 2014. GODINU

Red. PREDMET NABAVE PLANIRANA PROCIJENJENA POSTUPAK  I NAČIN PL. POČ. NAB.* EVID. BR.
br.   (prema redoslijedu iz Proračuna) VRIJEDNOST VRIJEDNOST NABAVE PL. TRAJ. UG.** NABAVE

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

1. Seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 4.000,00

2. Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 4.000,00

3. Uredski materijal 23.500,00 18.800,00

4. Toneri 12.000,00 9.600,00

5. Fotokopirni papir 8.000,00 6.400,00

6. Ostale uredske potrepštine 3.500,00 2.800,00

7. Usluge fiksne telefonije 17.000,00 13.600,00

8. Usluge mobilne telefonije 3.000,00 2.400,00

9. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 110.000,00 88.000,00

10. Sistematski pregledi zaposlenika 50.000,00 40.000,00

11. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 80.000,00 64.000,00

12. Geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 24.000,00

13. Usluge vještačenja 30.000,00 24.000,00

14. Usluge servisa za čišćenje 86.000,00 68.800,00

15. Nabava računala i računalne opreme 10.000,00 8.000,00

16. Ostala oprema 10.000,00 8.000,00
17. Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 5.000,00 4.000,00

Održavanje zgrada i opreme za redovno 
korištenje

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - 

II. 8.
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18.
Usluge tekućeg i inesticijskog održavanja 
opreme 50.000,00 40.000,00

19. Police osiguranja imovine 86.000,00 68.800,00
Rashodi za održavanje prijevoznih 
sredstava

20. Motorni benzin i dizel gorivo 30.000,00 24.000,00

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Uredski materijal 20.000,00 16.000,00
21. Toneri 10.000,00 8.000,00
22. Fotokopirni papir 5.000,00 4.000,00

23. Ostale uredske potrepštine 5.000,00 4.000,00

Grafičke i tiskarske usluge, usluge 
kopiranja i uvezivanja 30.000,00 24.000,00

24. Tiskarske usluge 15.000,00 12.000,00
25. Usluge objave oglasa u novinama 15.000,00 12.000,00

26. Usluge fiksne telefonije 13.000,00 10.400,00

27. Usluge mobilne telefonije 17.000,00 13.600,00

28. Usluge interneta 30.000,00 24.000,00

29. Održavanje računala i informatičke opreme 20.000,00 16.000,00

Ostali rashodi

Reprezentacija 120.000,00 96.000,00

30. Nabava robe za manifestacije 40.000,00 32.000,00

31. Ugostiteljske usluge - protokol 80.000,00 64.000,00

32.
Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, 
svijeće i sl.) 30.000,00 24.000,00

33. Troškovi Dana grada 30.000,00 24.000,00
Nabava opreme

3

34. Nabava računalne opreme 80.000,00 64.000,00
35. Nabava programa 15.000,00 12.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO I FINANCIJE

36. Seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 8.000,00
37. Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 4.000,00

Uredski materijal 30.000,00 24.000,00
38. Toneri 15.000,00 12.000,00
39. Fotokopirni papir 5.000,00 4.000,00

40. Ostale uredske potrepštine 10.000,00 8.000,00

41. Usluge fiksne telefonije 20.000,00 16.000,00

42. Usluge mobilne telefonije 10.000,00 8.000,00

43.
Priprema projektne dokumentacije za EU 
fondove 50.000,00 40.000,00

44. Održavanje računala i računalnih programa - 255.000,00 204.000,00
pregovarački postupak - 

ugovor
siječanj, 2014.              

1  godina JN-1/2014

45. Održavanje računala i informatičke opreme 35.000,00 28.000,00

46. Računala i računalna oprema 10.000,00 8.000,00
UPRAV.ODJEL ZA 
PROST.UREĐENJE,ZAŠT.OKOLIŠA,KOM.I 
STAM.GOSPODARSTVO
DJEČJA IGRALIŠTA - IZGRADNJA

47. Izgradnja dječjeg igrališta Dugo Selo jug 50.000,00 40.000,00

48.
Izgradnja dječjeg igrališta kod stare škole u 
Velikoj Ostrni 40.000,00 32.000,00

49.
Postavljenje antistres podloga na postojećim 
dječjim igralištima 100.000,00 80.000,00

50.
Izgradnja travnatog igrališta za djecu u 
naselju Leprovica 86.000,00 68.800,00

PARKOVI I ZELENE POVRŠINE
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34. Nabava računalne opreme 80.000,00 64.000,00
35. Nabava programa 15.000,00 12.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO I FINANCIJE

36. Seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 8.000,00
37. Tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 4.000,00

Uredski materijal 30.000,00 24.000,00
38. Toneri 15.000,00 12.000,00
39. Fotokopirni papir 5.000,00 4.000,00

40. Ostale uredske potrepštine 10.000,00 8.000,00

41. Usluge fiksne telefonije 20.000,00 16.000,00

42. Usluge mobilne telefonije 10.000,00 8.000,00

43.
Priprema projektne dokumentacije za EU 
fondove 50.000,00 40.000,00

44. Održavanje računala i računalnih programa - 255.000,00 204.000,00
pregovarački postupak - 

ugovor
siječanj, 2014.              

1  godina JN-1/2014

45. Održavanje računala i informatičke opreme 35.000,00 28.000,00

46. Računala i računalna oprema 10.000,00 8.000,00
UPRAV.ODJEL ZA 
PROST.UREĐENJE,ZAŠT.OKOLIŠA,KOM.I 
STAM.GOSPODARSTVO
DJEČJA IGRALIŠTA - IZGRADNJA

47. Izgradnja dječjeg igrališta Dugo Selo jug 50.000,00 40.000,00

48.
Izgradnja dječjeg igrališta kod stare škole u 
Velikoj Ostrni 40.000,00 32.000,00

49.
Postavljenje antistres podloga na postojećim 
dječjim igralištima 100.000,00 80.000,00

50.
Izgradnja travnatog igrališta za djecu u 
naselju Leprovica 86.000,00 68.800,00

PARKOVI I ZELENE POVRŠINE

4

PROJEKTIRANJE

51.

       
pješačkog mosta i prilaznih staza u Perivoju 
grofa Drašković 40.000,00 32.000,00

52.
Izrada hortikulturnog projekta uređenja 
perivoja grofa Draškovića 20.000,00 16.000,00

IZGRADNJA

53.
Uređenje parkovne površine u Kolodvorskoj 
ulici 86.000,00 68.800,00

NOGOSTUPI

Projektiranje nogostupa na području 
grada

54.
Sajmišna ulica (Ul. hrv. branitelja-Oborovska 
ul.) 75.000,00 60.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa na 
području grada

55. Ulica hrvatskih branitelja 300.000,00 240.000,00

PARKIRALIŠTA

Projektiranje parkirališta

56. Ulica Matije Gupca - glavni izvedbeni projekt 40.000,00 32.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija parkirališta na 
području Grada Dugog Sela

57. Ulica hrvatskih branitelja 300.000,00 240.000,00

58.
Ulica hrv. Preporoda (OŠ I. Benković) - 
makadam 100.000,00 80.000,00

NATHODNIK ZA PUHOVO

59. Izgradnja nathodnika 3.000.000,00 2.400.000,00
otvoreni postupak - 

ugovor
prosinac, 2014.

 1 godina JN-6/2014
60. Nadzor nad izgradnjom nathodnika 30.000,00 24.000,00

OSTALO

61.
Intelektualne usluge ( geodetske usluge, 
procjene vrijednosti i dr.) 140.000,00 112.000,00

NERAZVRSTANE CESTE

5

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
ZA NERAZVRSTANE CESTE

62.
Izrada prometnih projekata za potrebe 
izmjene regulacije prometa 30.000,00 24.000,00

63.
Izrada projekta sanacije potpornog zida u 
Bunarskoj ulici 50.000,00 40.000,00

64.
Glavni projekt prometnice u Poduzetničkoj 
zoni Črnovčak 50.000,00 40.000,00

65.
Novelacija projekta obilaznice Rimski put-
Oborovska ulica 86.000,00 68.800,00

66. Novelacija projekta ulica na starom sajmištu 86.000,00 68.800,00

OSTALO
67. Sanacija klizišta u Domobranskoj ulici 25.000,00 20.000,00

GROBLJE

PROJEKTIRANJE

68.
Izrada Idejnog rješenja budućeg izgleda 
Novog groblja 40.000,00 32.000,00
IZGRADNJA

69. Rekonstrukcija sjeveroistočnog ulaza 30.000,00 24.000,00

70. Rekonstrukcija postojećih staza 70.000,00 56.000,00
JAVNA RASVJETA

71.
Rekonstrukcija trafo stanica na području 
grada 40.000,00 32.000,00

72. Potrošnja struje za javnu rasvjetu 1.300.000,00 1.040.000,00
OKVIRNI SPORAZUM - 

ugovor
listopad, 2014.              

2 godina JN-5/2014. 

ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE 
KOMUNALNOG OTPADA

PROJEKTIRANJE

73.
Izrada projektne dokumentacije za 
reciklažna dvorišta 220.000,00 176.000,00

otvoreni postupak - 
ugovor

ožujak, 2014.,              
6 mjeseci JN-2/2014

IZGRADNJA
74. Gradnja i opremanje zelenih otoka 400.000,00 320.000,00
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IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
ZA NERAZVRSTANE CESTE

62.
Izrada prometnih projekata za potrebe 
izmjene regulacije prometa 30.000,00 24.000,00

63.
Izrada projekta sanacije potpornog zida u 
Bunarskoj ulici 50.000,00 40.000,00

64.
Glavni projekt prometnice u Poduzetničkoj 
zoni Črnovčak 50.000,00 40.000,00

65.
Novelacija projekta obilaznice Rimski put-
Oborovska ulica 86.000,00 68.800,00

66. Novelacija projekta ulica na starom sajmištu 86.000,00 68.800,00

OSTALO
67. Sanacija klizišta u Domobranskoj ulici 25.000,00 20.000,00

GROBLJE

PROJEKTIRANJE

68.
Izrada Idejnog rješenja budućeg izgleda 
Novog groblja 40.000,00 32.000,00
IZGRADNJA

69. Rekonstrukcija sjeveroistočnog ulaza 30.000,00 24.000,00

70. Rekonstrukcija postojećih staza 70.000,00 56.000,00
JAVNA RASVJETA

71.
Rekonstrukcija trafo stanica na području 
grada 40.000,00 32.000,00

72. Potrošnja struje za javnu rasvjetu 1.300.000,00 1.040.000,00
OKVIRNI SPORAZUM - 

ugovor
listopad, 2014.              

2 godina JN-5/2014. 

ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE 
KOMUNALNOG OTPADA

PROJEKTIRANJE

73.
Izrada projektne dokumentacije za 
reciklažna dvorišta 220.000,00 176.000,00

otvoreni postupak - 
ugovor

ožujak, 2014.,              
6 mjeseci JN-2/2014

IZGRADNJA
74. Gradnja i opremanje zelenih otoka 400.000,00 320.000,00

6

Izrada prostornih i urbanističkih planova i 
projekata

75.
Ciljana izmjena PPUGDS za potrebe razvoja 
poduzetničke zone 50.000,00 40.000,00

76.
Izrada studija i podloga za izmjene 
prostornih planova 40.000,00 32.000,00

77.
 Izmjene i dopune detaljnog plana zone 
Centar naselja Dugo Selo 150.000,00 120.000,00
ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U 
VLASNIŠTVU GRADA

Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja građevinskih objekata

78.
Radovi na uređenju pročelja dvorane stare 
škole 65.000,00 52.000,00

79. Adaptacija kotlovnice (zgrada J. Zorića 1) 380.000,00 304.000,00

80.
Prilagodba pristupa građevinama osobama s 
invaliditetom 30.000,00 24.000,00

81.
Izrada glavnog-izvedbenog projekta za 
uređenje bivšeg Doma HV-a 450.000,00 360.000,00

82.
Sanacija objekta Josipa Zorića 23a 
(Sportski) 86.000,00 68.800,00

ENERGETSKA UČINKOVITOST

83.
Postavljanje solarnih kolektora na zgrade u 
vlasništvu grada 30.000,00 24.000,00

84.
Energetsko certificiranje objekata u 
vlasništvu grada 30.000,00 24.000,00

85.
Ugradnja energetski visokoučinkovitih 
prozora na zgradama u vlasništvu grada 60.000,00 48.000,00

PROJEKTIRANJE  VODOVODA I 
KANALIZACIJE

86.
Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju 
vodovoda u poduzetničkoj  zoni Puhovec 40.000,00 32.000,00

87.
Izrada tehničke dokumentacije za 
produžetak i rekonstrukciju vodovoda 40.000,00 32.000,00

7

88.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 
odvodnje u poduzetničkoj zoni Puhovec - dio 
ispod Ulice Trnošćica 40.000,00 32.000,00

IZGRADNJA  KANALIZACIJE

89. Kanalizacija u Ulici Carski put - dio 80.000,00 64.000,00  
PROST.UREĐENJE,ZAŠT.OKOLIŠA,KOM.I 

 REDOVNA DJELATNOST ODJELA

90. Seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 8.000,00
91. Tečajevi i stručni ispiti 15.000,00 12.000,00

Uredski materijal 20.000,00 16.000,00
92. Toneri 10.000,00 8.000,00

93. Fotokopirni papir 6.000,00 4.800,00
94. Ostale uredske potrepštine 4.000,00 3.200,00
95. Usluge fiksne telefonije 17.000,00 13.600,00

96. Usluge mobilne telefonije 18.000,00 14.400,00

97. Održavanje računala i informatičke opreme 25.000,00 20.000,00

Grafičke i tiskarske usluge, usluge 
kopiranja 50.000,00 40.000,00

98. Tiskarske usluge 25.000,00 20.000,00

99. Usluge objave oglasa u novinama 25.000,00 20.000,00
100. Nabava računala 10.000,00 8.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI

101. Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.700,00 2.160,00
Uredski materijal 10.000,00 8.000,00

102. Toneri 5.000,00 4.000,00

103. Fotokopirni papir 2.000,00 1.600,00

104. Ostale uredske potrepštine 3.000,00 2.400,00
105. Usluge fiksne telefonije 5.000,00 4.000,00
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Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13. - pročišćeni tekst) i 
članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela broj 1/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 14. siječnja 
2014. godine, donio je

O D L U K U 

Članak 1.
Grad Dugo Selo sufinancirat će u 2014. godini troškove dojenačke 

hrane za novorođenu djecu roditeljima koji imaju prebivalište na 
području Grada Dugog Sela, temeljem prijedloga Patronažne službe 
Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ispostave Dugo Selo. 

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

 
  

KLASA: 501-04/14-01/03    Gradonačelnik
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-1              Grada Dugog Sela

Dugo Selo, 14. siječnja  2014. godine       Stipo Velić, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13. - pročišćeni tekst) i 
članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela broj 1/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 14. siječnja 
2014. godine, donio je

O D L U K U 

Članak 1.

Grad Dugo Selo sufinancirat će u 2014. godini Program predškolskog 
odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama -  autističnim 
poremećajem, koja imaju prebivalište na području Grada Dugog 
Sela i koja pohađaju Centar za autizam, sa sjedištem u Zagrebu, 
Dvorničićeva 6, a koji Program se provodi uz suglasnost Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. 

 
Članak 2.

Temeljem ove Odluke, Gradonačelnik Grada Dugog Sela, u ime 
Grada Dugog Sela, zaključit će Sporazum o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama – 
autističnim poremećajima, sa Centrom za autizam, sa sjedištem u 
Zagrebu, Dvorničićeva 6,  temeljem kojeg će se regulirati međusobna 
prava i obaveze.

7

88.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 
odvodnje u poduzetničkoj zoni Puhovec - dio 
ispod Ulice Trnošćica 40.000,00 32.000,00

IZGRADNJA  KANALIZACIJE

89. Kanalizacija u Ulici Carski put - dio 80.000,00 64.000,00  
PROST.UREĐENJE,ZAŠT.OKOLIŠA,KOM.I 

 REDOVNA DJELATNOST ODJELA

90. Seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 8.000,00
91. Tečajevi i stručni ispiti 15.000,00 12.000,00

Uredski materijal 20.000,00 16.000,00
92. Toneri 10.000,00 8.000,00

93. Fotokopirni papir 6.000,00 4.800,00
94. Ostale uredske potrepštine 4.000,00 3.200,00
95. Usluge fiksne telefonije 17.000,00 13.600,00

96. Usluge mobilne telefonije 18.000,00 14.400,00

97. Održavanje računala i informatičke opreme 25.000,00 20.000,00

Grafičke i tiskarske usluge, usluge 
kopiranja 50.000,00 40.000,00

98. Tiskarske usluge 25.000,00 20.000,00

99. Usluge objave oglasa u novinama 25.000,00 20.000,00
100. Nabava računala 10.000,00 8.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI

101. Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.700,00 2.160,00
Uredski materijal 10.000,00 8.000,00

102. Toneri 5.000,00 4.000,00

103. Fotokopirni papir 2.000,00 1.600,00

104. Ostale uredske potrepštine 3.000,00 2.400,00
105. Usluge fiksne telefonije 5.000,00 4.000,00
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106. Usluge mobilne telefonije 5.000,00 4.000,00
107. Održavanje računala i informatičke opreme 6.000,00 4.800,00

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

108. Uređenje objekta za protugradnu rampu 30.000,00 24.000,00
Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu 
grada

109.
Radovi na dogradnji administrativnog dijela i 
kolni pristup 1.200.000,00 960.000,00

otvoreni postupak - 
ugovor

 rujan, 2014.                 
6 mjeseci JN-3/2014

110.
Radovi na uređenju kuhinje i gospodarskog 
dijela 1.250.000,00 1.000.000,00

otvoreni postupak - 
ugovor

 rujan, 2014.                 
6 mjeseci JN-4/2014

111. Nabava opreme administrativni dio 125.000,00 100.000,00

112. Nabava opreme kuhinja 300.000,00 240.000,00
otvoreni postupak - 

ugovor
prosinac, 2014.

 1 mjesec JN-7/2014.

113.
Nadzor nad dogradnjom i uređenjem Dječjeg 
vrtića 49.000,00 39.200,00

* Planirani početak nabave
** Planirano trajanje ugovora

Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja.
Gradonačelnik

Dugo Selo, 07.siječanj 2014.
KLASA: 023-01/14-01/18 Stipo Velić, dipl.ing., v.r.
URBROJ: 238/07-01-05/03-14-1

II. 9. II. 10.
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Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

 
  
KLASA: 501-04/14-01/06    Gradonačelnik
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-1  Grada Dugog Sela
 
Dugo Selo, 14. siječnja 2014. godine       Stipo Velić, dipl. ing., 

v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), Zakona 
o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13.) i članka 64. Statuta 
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), 
Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je

O D L U K U

o povjeri poslova u postupku priznavanja prava 
na naknadu za

troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se ponuda Centra za socijalnu skrb Dugo 
Selo, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 3, za obavljanje 
poslova u upravnim postupcima priznavanja prava na naknadu 
za troškove stanovanja, kao i poslova u upravnim postupcima 
priznavanja prava na troškove ogrjeva, sukladno dostavljenoj ponudi i 
troškovniku Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.  

Članak 2.

Gradonačelnik Grada Dugog Sela i Centar za socijalnu skrb Dugo 
Selo, Josipa Zorića 3, Dugo Selo, zaključit će Ugovor o povjeri 
poslova, kojim će se regulirati međusobna  prava i obaveze.

 
Članak 3.

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

 
KLASA: 550-01/13-01/27
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-5

Dugo Selo, 14. siječnja 2014. godine

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela 

Stipo Velić, dipl. ing. v.r.

Gradonačelnik

KLASA: 402-01/14-01/03
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-2
Dugo Selo, 14. siječnja 2014. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

I. Prihvaća se zamolba Udruge HVIDR-a, OIB: 53536911303, sa 
sjedištem u Dugom Selu, B. A. Kažotića 8, za pomoć u podmirenju 
troškova najma za poslovni prostor, u Dugom Selu, B. A. Kažotića 4, 
u kojem udruga obavlja svoju djelatnost.

II. Temeljem točke 1. ovog Zaključka, Grad Dugo Selo podmirit će 
iznos najma poslovnog prostora za Udrugu HVIDR-a, sa sjedištem u 
Dugom Selu, B. A. Kažotića 8, za 2014. godinu.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se 
objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

  Gradonačelnik
  Grada Dugog Sela
   

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/13-01/65
URBROJ: 238/07-07/01-07/2-14-2
Dugo Selo, 14. siječnja 2014. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

I.  Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Josipa Zorića“ Dugo Selo, 
Josipa Zorića 86, za financijskom pomoći u podmirenju troškova 
obnove zidova u hodniku prizemlja škole.

II. Temeljem točke I. ovog Zaključka, Grad Dugo Selo doznačit  će 
Osnovnoj školi „Josipa Zorića“, Dugo Selo, Josipa Zorića 86, iznos 
od 8.495,00 kn, sukladno dostavljenom računu, na žiro- račun škole: 
HR34 2360000 1102124331. 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se 
objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 64. stavak 3. Statuta Grada 
Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, 1/13.), 

članka 21. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog 
građevinskog zemljišta za postavljanje kioska (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 3/11.) i članka 18. Odluke o davanju u zakup 
javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje 
pokretnih naprava (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/11), 
Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 15.01.2014. godine, donosi

DOPUNU 
PLANA RASPOREDA KIOSKA

I POKRETNIH NAPRAVA

Članak 1.
U Planu rasporeda kioska i pokretnih naprava - u daljnjem tekstu 

Plan (Službeni glasnik Grada Dugog Sela  broj 5/11., 2/12. i 3/13.) u 

II. 11.

II. 12.

II. 13.

II. 14.
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članku 6a. iza točke 13. dodaju se točke 14., 15., 16., 17., 18. i 19. 
koje glase:

14. Zorićeva ulica kod MIPEL-a,
15. Ulica Ante Starčevića,
16. Domjanićeva ulica kod Dječjeg vrtića,
17. Zelinska ulica,
18. Leprovica
19. Donje Dvorišće kod Vatrogasnog doma.

Članak 2.

Ova Dopuna Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 
se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-05/14-01/02
URBROJ: 238/07-01-14-1 
Dugo Selo, 15.01.2014. 

Gradonačelnik

Stipo Velić, dipl.ing., v.r.

GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/13-01/64
URBROJ: 238/07-07/01-07/2-14-2
Dugo Selo, 16. siječnja 2014. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

I.  Grad Dugo Selo doznačit  će Osnovnoj školi „Josipa Zorića“, 
Dugo Selo, Josipa Zorića 86, iznos od 5.880,00 kn, kao pomoć 
u podmirenju troškova tiskanja školskog časopisa „JOŠKO“, koji je 
projekt školske novinarske grupe „Radoznali reporteri“, sukladno 
zamolbi Osnovne škole „Josipa Zorića“ Dugo Selo. 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se 
objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.
 

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 

33/01., 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,  
36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst),  i članka 64. 
Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 
1/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 22. siječnja 2014. 
godine, donio je 

 
O D L U K U

o osnivanju prava služnosti   
na z. k.č.br. 2667/1 u k.o. Prozorje

Članak 1.
Ovom Odlukom, a temeljem očitovana vlasnika nekretnine, daje se 

suglasnost za osnivanje prava služnosti  u svrhu  izgradnje sustava 

odvodnje otpadnih vodana području u  Grada Dugo Selo, u Ulici 
Carski put, naselje Kozinšćak , na  slijedećoj nekretnini:

-z.k.č.br. 2667/1, „Oranica Carski put“, ukupne površine 1515 
m2, upisana u z.k.ul. 2661, k.o. Prozorje, za izgradnju  kanala javne 
odvodnje, u površini služnosti od 61 m2.

Članak 2.
Utvrđuje se da je sukladno važećoj prostorno – planskoj 

dokumentaciji, te sukladno Lokacijskoj dozvoli, broj KLASA: UP/I-
350-05/13-01/14, URBROJ: 238/1-18-03/1-13-16, od 23. svibnja 
2013. godine, izdanoj po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 
gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Dugo Selo, 
na z.k.č.br. 2667/1, k.o. Prozorje predviđen zahvat u prostoru pobliže 
opisan u članku 1. ove Odluke. 

Članak 3.
Temeljem ove Odluke, te očitovanja vlasnika poslužne nekretnine, 

Gradonačelnik Grada Dugog Sela u ime Grada Dugog Sela, kao 
ovlaštenika prava služnosti, sklopit će Ugovor o osnivanju prava 
služnosti na nekretnini iz članka 1. ove Odluke s vlasnikom nekretnine. 

Ugovorom iz stavka 1.ovog članka Grad Dugo Selo i vlasnik 
nekretnine  regulirat će međusobna prava i obveze.

 Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 944-17/13-01/69
URBROJ: 238/07-01-06/1-14-2  
Dugo Selo, 22. siječnja 2014. g.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl.ing., v.r.
 

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 

33/01., 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,  
36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst),  i članka 64. 
Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 
1/13.), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 27. siječnja 2014. 
godine, donio je 

 
O D L U K U

o osnivanju prava služnosti   
na z. k.č.br. 2669/3 u k.o. Prozorje

Članak 1.

Ovom Odlukom, a temeljem očitovanja vlasnika nekretnine, daje se 
suglasnost za osnivanje prava služnosti  u svrhu  izgradnje sustava 
odvodnje otpadnih vodana području u  Grada Dugo Selo, u Ulici 
Carski put, naselje Kozinšćak , na  slijedećoj nekretnini:

- z.k.č.br. 2669/3, „Oranica Carski put“, ukupne površine 904 
m2, upisana u z.k.ul. 2451, k.o. Prozorje, za izgradnju  kanala javne 
odvodnje, u površini služnosti od 110 m2.

Članak 2.
 
Utvrđuje se da je sukladno važećoj prostorno – planskoj 

dokumentaciji, te sukladno Lokacijskoj dozvoli, broj KLASA: UP/I-
350-05/13-01/14, URBROJ: 238/1-18-03/1-13-16, od 23. svibnja 
2013. godine, izdanoj po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 
gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Dugo Selo, 
na z.k.č.br. 2669/3, k.o. Prozorje predviđen zahvat u prostoru pobliže 
opisan u članku 1. ove Odluke. 

II. 15.

II. 16.

II. 17.
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Članak 3.

Temeljem ove Odluke, te očitovanja vlasnika poslužne nekretnine, 
Gradonačelnik Grada Dugog Sela u ime Grada Dugog Sela, kao 
ovlaštenika prava služnosti, sklopit  će Ugovor o osnivanju prava 
služnosti na nekretnini iz članka 1. ove Odluke s vlasnikom nekretnine. 

Ugovorom iz stavka 1.ovog članka Grad Dugo Selo i vlasnik 
nekretnine  regulirat će međusobna prava i obveze.

 Članak 4.

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

KLASA: 944-17/13-01/68
URBROJ: 238/07-01-06/1-14-1  
  
Dugo Selo, 27. siječnja 2014.   

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl.ing., v.r.

     GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/14-01/05
URBROJ: 238/07-07/01-07/2-14-2
Dugo Selo, 27. siječnja 2014. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zamolba Srednje škole Dugo Selo, Dugo Selo, 
Ferenčakova bb, za pomoć u podmirenju troškova tiskanja školskog 
lista MARTEEN, koji u sklopu izvannastavnih aktivnosti uređuju 
učenici Srednje škole Dugo Selo, te će sa istim projektom sudjelovati 
na smotri LIDRANO.

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, 
temeljem točke 1. Zaključka, s pozicije „ostale tekuće potpore i 
pomoći“, izvršit će uplatu iznosa od 7.923,90 kn, na račun Srednje 
škole Dugo Selo, Dugo Selo, Ferenčakova bb.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se 
objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Gradonačelnik

KLASA: 402-01/14-01/14
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-2
Dugo Selo, 27. siječnja 2014. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 64. Statuta Grada Dugog 

Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

I. Prihvaća se zamolba Udruge za pomoć djeci s posebnim 
potrebama ADHD I JA, Dugo Selo, Rugvička 14, za pomoć u 
podmirenju režijskih troškova za poslovni prostor u Dugom Selu, 
Sajmišna 1, u kojem udruga obavlja svoju djelatnost.

II. Temeljem točke 1. ovog Zaključka, Grad Dugo Selo sufinancirat 
će Udruzi za pomoć djeci s posebnim potrebama ADHD I JA, Dugo 
Selo, režijske troškove za 2014. godinu, do iznosa od 24.000,00 kn. 

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se 
objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

   
Stipo Velić, dipl. ing. v.r.

Gradonačelnik

KLASA: 402-01/14-01/06
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-2
Dugo Selo, 27. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zamolba Udruge CRNE MAMBE, OIB: 69061478911, 
sa sjedištem u Zagrebu, Radićevo šetalište 20, za novčanom 
pomoći u radu i djelovanju udruge.

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, 
temeljem točke 1. Zaključka, s pozicije „ostale tekuće potpore i 
pomoći“, izvršit će uplatu iznosa od 7.000,00 kn, na žiro-račun Udruge 
CRNE MAMBE,  OIB: 69061478911, sa sjedištem u Zagrebu, 
Radićevo šetalište 20,  br. 2360000-1101821233.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 
u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 

   Gradonačelnik
  Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.
        

 Gradonačelnik

KLASA: 402-01/14-01/07
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-2
Dugo Selo, 27. siječnja 2014. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

II. 18.

II. 19.

II. 20.

II. 21.
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Z A K L J U Č A K

I. Prihvaća se zamolba Udruge potpore osobama s intelektualno 
komunikacijskim poteškoćama AMO-RE-VERA, sa sjedištem u 
Dugom Selu, Domobranska 1, za pomoć u podmirenju troškova 
najma i dijela režija za poslovni prostor, u Dugom Selu, Biskupa 
Augusta Kažotića 1e, u kojem udruga obavlja svoju djelatnost.

II. Temeljem točke 1. ovog Zaključka, Grad Dugo Selo sufinancirat 
će Udruzi potpore osobama s intelektualno komunikacijskim 
poteškoćama AMO-RE-VERA, sa sjedištem u Dugom Selu, 
Domobranska 1, troškove najma i dijela režijskih troškova za 2014. 
godinu, do iznosa od 3.000,00 kn mjesečno, sukladno Ugovoru o 
najmu poslovnog prostora, zaključenom između vlasnika poslovnog 
prostora i Udruge, dana 02. siječnja 2014. godine.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se 
objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl. ing. v.r.
    

GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/13-01/60
URBROJ: 238/07-07/01-07/2-14-2
Dugo Selo, 28. siječnja 2014. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

I. Grad Dugo Selo doznačit  će Osnovnoj školi „Ivan Benković“, 
Dugo Selo, Hrvatskog preporoda 68, iznos od 6.000,00 kn, 
kao pomoć u podmirenju troškova nabave razglasa, potrebnog za 
provođenje projekta: Mjuzikl Briljantin, sukladno dostavljenoj zamolbi.

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, 
temeljem točke 1. Zaključka, s pozicije „ostale tekuće potpore i 
pomoći“, izvršit će uplatu iznosa od 6.000,00 kn, na žiro-račun 
Osnovne škole „Ivan Benković“ Dugo Selo, broj: 2360000 – 
1102125318, otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se 
objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

   
Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. 
i 19/13.), i članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 1/13.) i članka 5. Odluke o subvencijama 
u pčelarstvu (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/10.) 
Gradonačelnik Grada Dugog Sela donosi

O D L U K U
o visini subvencije u pčelarstvu

Članak 1.

Temeljem ove Odluke, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu, 
utvrđuje se visina gradske subvencije za pčelare za 2014. godinu u 
iznosu od 20,00 kuna.

      
Članak 2.

Gradska subvencija iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se po košnici.

Članak 3.

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

Klasa: 023-05/11-01/03
Urbroj: 238/07-01-14-4  
Dugo Selo, 28. siječnja 2014. godine

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

 
Stipo Velić, dipl. ing. v.r.

          
          

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/13-01/288
URBROJ: 238/07-01-04/04-14-3
Dugo Selo, 29. siječnja 2014. god.

Na temelju članka 43. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(Narodne novine broj 39/13) i članka  članka 64. stavak 3. Statuta 
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 1/13.), 
gradonačelnik Grada Dugog Sela, donio je

Z A K L J U Č A K

1. Predlaže se Štefica Markušić, dipl. ing. polj. iz Dugog Sela, 
Oštarijaševa 6, za predstavnika Grada Dugog Sela u Povjerenstvo 
za procjenu troškova stavljanja u funkciju  poljoprivredne proizvodnje 
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje 
ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase.

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

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

  
  Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine 33/01., 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 
109/07.,125/08. i 36/09.), članka 64. Statuta Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13), članka 11. stavka 1. 
točka 3., u vezi stavka 2. Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni 
glasnik Grada Dugog Sela" broj 7/01 i 14/09) gradonačelnik Grada 
Dugog Sela dana 07. veljače 2014. godine, donio je 

ODLUKU
O TRAJNOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.

Ovom odlukom DANIJELA MOĆNIK SMOLIĆ iz Dugog Sela, 
Vinogradarski put 73, trajno se oslobađa plaćanja komunalne naknade 
za stambeni prostor površine 60,00 m2 na adresi Vinogradarski put 

II. 22.

II. 23.

II. 24.

II. 25.
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73, Dugo Selo u iznosu 12,60 kn mjesečno budući da  ima priznati 
status člana obitelji kao dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata.

Članak 2.

DANIJELA MOĆNIK SMOLIĆ iz Dugog Sela, Vinogradarski put 
73, oslobađa se trajno plaćanja komunalne naknade, počev od dana 
podnošenja zahtjeva, odnosno od 01.01.2014. godine.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Upravni odjelu za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela 
donijet će Rješenje kako je to određeno člankom 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-05/14-02/14
URBROJ: 238/07-01-14-2

Dugo Selo, 07. veljače 2014. 

Gradonačelnik 

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Gradonačelnik

KLASA: 402-01/14-01/12
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-2
Dugo Selo, 11. veljače 2014. godine

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zamolba Udruge POGLED NAPRIJED, sa sjedištem 
u Dugom Selu, Kolodvorska 1E, za financijskom pomoći u realizaciji 
projekta – multimedijalne izložbe „Od crteža do magije na velikom 
platnu“, kojom će se predstaviti umjetnost nastajanja dugometražnog 
animiranog filma „Legenda o lopudskoj sirotici“, dugoselskog autora 
Ronalda Peharca.

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, 
temeljem točke 1. Zaključka, izvršit će uplatu iznosa od 3.000,00 kn, 
na žiro-račun Udruge POGLED NAPRIJED, sa sjedištem u Dugom 
Selu, broj: HR8423600001102258649.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 
u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 

   Gradonačelnik
  Grada Dugog Sela
   

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

Gradonačelnik

KLASA: 402-01/14-01/13
URBROJ: 238/07-01-07/02-14-2
Dugo Selo, 12. veljače 2014. god.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 64. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.) Gradonačelnik 
Grada Dugog Sela donio je 

Z A K L J U Č A K

1. GRAD DUGO SELO prihvaća pokroviteljstvo 37. stolnoteniskog 
memorijala „Đuro Dubenik“, koji će se održati 15. i 16. veljače 
2014. godine u Dugom Selu, sukladno zamolbi STOLNOTENISKOG 
ŠPORTSKOG KLUBA „DUGO SELO“, Đ. Dubenika 2, Dugo Selo. 

2. Grad Dugo Selo, kao pokrovitelj 37. stolnoteniskog memorijala 
„Đuro Dubenik“, podmirit će troškove korištenja Gradske sportske 
dvorane Dugo Selo, prema ispostavljanom računu.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se 
objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 

   Gradonačelnik
  Grada Dugog Sela

Stipo Velić, dipl. ing., v.r.
 

Na temelju članka 21. stavka 1.  Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95., 70/97., 

128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.–pročišćeni tekst, 82/04., 
178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12., 94/13. 
i 153/13.) i članka 64. stavak 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni 
glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), gradonačelnik Grada Dugog 
Sela, donio je

Z A K L J U Č A K

1. Daje se prethodna suglasnost na Cjenik usluga Gradske 
tržnice Dugo Selo, KLASA: 023-05/14-01/02, URBROJ: 238/07-
27-01-14-1 koji je trgovačko društvo DUGOSELSKI KOMUNALNI I 
PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o., OIB: 11993419316, Dugo Selo, 
Antuna Mihanovića 1, donijelo  05. veljače 2014.godine.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 
u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-01/14-01/25
URBROJ: 238/07-01-04/02-14-2      Gradonačelnik
     Grada Dugog Sela
Dugo Selo, 13. veljače 2014.     Stipo Velić, dipl. ing., v.r. 
  

II. 26.

II. 27.

II. 28.
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Na temelju članka 3. stavka 9.  Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95., 70/97., 

128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.–pročišćeni tekst, 82/04., 
178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12., 
94/13. i 153/13.), članka 4. stavka 1. Odluke o određivanju komunalnih 
djelatnosti (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 10/11 i 4/13) 
i članka 64. stavak 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 1/13.), gradonačelnik Grada Dugog Sela, 
donio je

Z A K L J U Č A K

1. Daje se suglasnost na Pravilnik o tržnom redu na Gradskoj 
tržnici Dugo Selo, KLASA: 023-05/14-01/01, URBROJ: 238/07-27-
01-14-1 koji je trgovačko društvo DUGOSELSKI KOMUNALNI I 
PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o., OIB: 11993419316, Dugo Selo, 
Antuna Mihanovića 1, donijelo  04. veljače 2014.godine.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-01/14-01/24
URBROJ: 238/07-01-04/02-14-2  Gradonačelnik
               Grada Dugog Sela
Dugo Selo, 13. veljače 2014.     Stipo Velić, dipl. ing., v.r. 

Na temelju članka 64. stavka 3. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.),  

članka 8. i članka 12. Odluke o grbu i zastavi Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 9/07.) gradonačelnik Grada 
Dugog Sela donosi

O D L U K U

o uporabi grba Grada Dugog Sela

Članak 1.

Odobrava se uporaba grba Grada Dugog Sela Osnovnoj školi ''Ivan 
Benković'' Dugo Selo prilikom izrade pozivnica, plakata i ulaznica za 
potrebe  izvođenja Mjuzikla Briljantin, a u svrhu promoviranja Grada 
Dugog Sela.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 402-01/13-01/60
URBROJ: 238/07-01-04/02-14-4  

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

  
Dugo Selo, 21.02.2014.  Stipo Velić, dipl. ing., v.r.

II. 29. II. 30.
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Na temelju članka 23. stavak 2. točka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 11/09., 7/11. i  2/13.), Odbor za Statut i 
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici održanoj dana 19. veljače 
2014. godine,  utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo 
Selo 

 

            Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo obuhvaća: 

 - Odluku o osnivanju osnovne glazbene škole Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela, broj 9/09) 

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/13), 

u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.   

  

ODLUKA  

O OSNIVANJU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO 

(PROČIŠĆENI TEKST) 

  

I.   TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom osniva se Glazbena škola Dugo Selo, za obavljanje osnovnog i 
srednjeg glazbenog obrazovanja djece i mladih (u daljnjem tekstu: Škola). 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju osnovne 
glazbene škole Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/13, stupila na snagu 
dana 10. travnja 2013. godine) izmijenjen je članak 1. 

 

 

II.  NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA 

Članak 2. 

(1) Osnivač Škole je Grad Dugo Selo, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 1. 

 

III. 2.
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III.  NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE 

Članak 3. 

(1) Naziv Škole je:  Glazbena škola Dugo Selo. 

(2) Sjedište Škole je u Dugom Selu, Zagrebačka 24. 

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju osnovne 
glazbene škole Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/13, stupila na snagu 
dana 10. travnja 2013. godine) izmjenjen je članak 3. stavak 1. 

 

IV.  DJELATNOST USTANOVE 

Članak 4. 

(1) Djelatnost Škole je osnovno i srednje glazbeno obrazovanje djece i mladih, prema 
posebnom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 

(2) Nastavni plan i program Škola će izvoditi sukladno važećim odredbama Zakona o 
umjetničkom obrazovanju i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u 
daljnjem tekstu: Zakon) teprovedbenim propisima donesenim na temelju citiranih zakona. 

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju osnovne 
glazbene škole Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/13, stupila na snagu 
dana 10. travnja 2013. godine) izmjenjen je članak 4.  

Članak 5. 

(1) Za ostvarivanje nastavnog plana i programa Osnivač će osigurati odgovarajući broj 
učitelja, nastavnika i stručnih suradnika koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i 
provedbenim propisima donesenim na temelju ovog Zakona. 

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju osnovne 
glazbene škole Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/13, stupila na snagu 
dana 10. travnja 2013. godine) dio teksta dodan 

Članak 6. 

(1) Škola ima Statut. 

(2) Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača. 
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V.  TIJELA USTANOVE 

Članak 7. 

(1) Školom upravlja Školski odbor. 

(2) Školski odbor ima devet članova. 

(3) Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno 
imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora. 

(4) Sastav, način i postupak imenovanja i razrješenja članova Školskog odbora 
propisuje se Statutom škole, u skladu s odredbama Zakona. 

(5) Školski odbor obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona. 

Članak 8. 

(1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole. 

(2) Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole. 

(3) Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane 
Zakonom. 

(4) Ravnatelj obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona. 

(5) Način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje Statutom u 
skladu sa Zakonom. 

Članak 9. 

(1) Stručna tijela Škole su nastavničko i razredno vijeće. 

(2) Škola može po potrebi osnovati i druga stručna tijela sukladno statutu. 

(3) Djelokrug rada nastavničkog i razrednog vijeća te drugih stručnih tijela Škole, 
uređuje se statutom. 

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju osnovne 
glazbene škole Dugo Selo (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/13, stupila na snagu 
dana 10. travnja 2013. godine) izmjenjen je članak 9., stavak 1., dodan stavak 2., a 
dosadašnji stavak 2. mijenja se i postaje stavak 3. 
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VI.  SREDSTVA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I IMOVINA USTANOVE 

Članak 10. 

(1) Sredstva za početak rada osigurava Osnivač, u iznosu od 20.000,00 kuna iz 
Proračuna Grada Dugog Sela. 

(2) Sredstva za redovnu djelatnost Škole osiguravaju se u Državnom proračunu, 
Proračunu Grada Dugog Sela, te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom. 

(3) Sredstava za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i 
pribavljena iz drugih zakonom propisanim izvora, čine imovinu Škole. 

 

 

VII.  NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA 

Članak 11. 

(1) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo 
za unapređenje osnovne glazbene djelatnosti. 

Članak 12. 

(1) Škola odgovara za obveze cjelokupnom svojom imovinom. 

(2) Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole. 

 

 

VIII. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA  
NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE 

Članak 13. 

(1) Bez suglasnosti Osnivača Škola ne može: 

- steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine, 
- steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačne vrijednosti koja prelazi 40.000,00 
kuna, 
- promijeniti ili proširiti djelatnost, 
- osnovati druge pravne osobe. 
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Članak 14. 

(1) Za obavljanje djelatnosti Škole Osnivač osigurava odgovarajući prostor. 
 

Članak 15. 

(1) Osnivač osigurava određena nastavna sredstva i pomagala potrebna za izvođenje 
nastavnog programa, a koja će prenijeti u vlasništvo Školi posebnim aktom. 

 

 

IX.  MEĐUSOBNI ODNOSI OSNIVAČA I USTANOVE 

Članak 16. 

(1) Osnivač se obvezuje Školi pružati stručnu pomoć, a Škola je dužna obavljati 
djelatnost zbog koje je osnovana te jednom godišnje podnijeti Osnivaču izvješće o radu.  

 

 

X.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 

(1) Osnivač Škole imenuje privremenog ravnatelja, koji je ovlašten pod nadzorom 
osnivača obaviti pripreme za početak rada Škole, a posebno pribaviti potrebne dozvole za 
početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova. 

(2) Do imenovanja ravnatelja Škole, za privremenog ravnatelja imenuje se mag.art. 
Dario Cebić, prof., iz Stančića, Zagrebačka 61 . 

Članak 18. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Dugog Sela. 

Članak 6. 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju osnovne glazbene škole Dugo Selo 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/13, stupila na snagu dana 10. travnja 2013. 

godine) 
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(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti - stavlja se izvan snage 
Odluka o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Osnovne glazbene škole Dugo Selo, Klasa: 
023-01/12-01/306, Urbroj: 238/07-03-12-7, od 19. prosinca 2012. god. (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela broj 9/12.) 

 

KLASA: 023-05/14-01/05 
URBROJ: 238/07-03-14-1 

Dugo Selo, 19. veljače 2014. godine 

                                                                               PREDSJEDNIK  

                                                                           ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK           

                                                                               Željko Ivaniček, v.r.  


