Zagrebačka županija

Službeni glasnik
Grada

DUGOG SELA
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Broj 4.

KAZALO

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti
zamjenika vijećnika
2. Zaključak o izboru zamjenika gradonačelnika
3. Zaključak o izboru članova Gradskog poglavarstva
4. Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti
zamjenika vijećnika
5. Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za 2004. godinu
6. Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2004. godinu.
7. Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela

8. Odluka o imenovanju ulica
9. Zaključak o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje javne rasprave u
postupku donošenja Detaljnog plana uređenja Martin breg
10. Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje javne rasprave u
postupku donošenja Detaljnog plana uređenja Martin breg
11. Zaključak o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje javne rasprave u
postupku donošenja
1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela,
2. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
3. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone «Centar» naselja Dugo Selo.
12. Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje javne rasprave u
postupku donošenja
1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela,
2. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
3. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone «Centar» naselja Dugo Selo.
13. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005.
godinu
14. Izmjene i dopune Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2005. godinu
15. Odluka o refinanciranju kreditnog zaduženja
16. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2005. godinu
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2005. godinu
18. Odluka o plaćama zaposlenih u ustanovi Sportski centar Dugo Selo
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju knjižničko-čotaoničke djelatnosti iz sastava
Narodnog sveučilišta Dugo Selo i osnivanje javne ustanove Gradska knjižnica Dugo Selo

II. AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1. Statut ustanove Sportski centar Dugo Selo

Gradsko vijeće
KLASA:
URBROJ:

021-05/05-01/37
238/07-05-6

Dugo Selo, 17. lipnja 2005.
Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 2. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2005. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
Za zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela bira se VLADO KRUHAK, dipl.ing.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Anto Bauer, dipl. ing., v.r.

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/05-01/37
URBROJ: 238/07-05-7
Dugo Selo, 17. lipnja 2005.
Na temelju članka 17. i članka 39. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 2. sjednici, održanoj dana 17. lipnja
2005. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
U Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela biraju se:
- mr.sc.Zvonko Novosel-Dolnjak, dipl.ing.
- Jasminka Hrubi, dipl.oec.
- Stjepan Valjak
- mr.sc.Ivan Šajković
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Anto Bauer, dipl. ing., v.r.

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/05-01/37
URBROJ: 238/07-05-5
Dugo Selo, 17. lipnja 2005.
Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 2. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2005. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
O MIROVANJU VIJEĆNIČKOG MANDATA I POČETKU OBNAŠANJA VIJEĆNIČKE
DUŽNOSTI ZAMJENIKA VIJEĆNIKA
Dana 17. lipnja 2005. godine počinju mirovanja vijećničkog mandata i tim danom
vijećničku dužnost počinju obnašati zamjenici vijećnika:
1. MLADEN SLAVIĆ, kao kandidat Koalicije stranaka – Socijaldemokratska partija
Hrvatske – SDP i Hrvatska seljačka stranka – HSS, umjesto vijećnika VLADE KRUHAKA,
2. MIRKO KRIŠTOF, kao kandidat Koalicije stranaka – Socijaldemokratska partija
Hrvatske – SDP i Hrvatska seljačka stranka – HSS, umjesto vijećnika STJEPANA VALJAK,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Anto Bauer, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 7. i članka 12. Odluke o grbu i zastavi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 5/98.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 2. sjednici, održanoj 17. lipnja 2005.
godine, donijelo je

ODLUKU
o uporabi grba Grada Dugog Sela

Članak 1.
Odobrava se uporaba grba Grada Dugog Sela na članskoj iskaznici Šahovskog kluba
"Dugo Selo".

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
dugog Sela.

KLASA: 023-01/05-01/369
URBROJ: 238/07-05-1
Dugo Selo, 17. lipnja 2005. god.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Anto Bauer, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.) i članka 17. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 02. sjednici, održanoj 17. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA
GRADA DUGOG SELA ZA 2004. GODINU
Članak 1.
Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za 2004.godinu, i to:
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ( 6+7+8)
MANJAK PRIHODA 2003 GODINE
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)
RAZLIKA RASHODA I IZDATAKA NAD PRIHODIMA I
PRIMICIMA

35.295.353,88
-1.219.149,75
34.076.204,13
36.234.969,81
-2.158.765,68

Razlika rashoda i izdataka nad prihodima i primicima Proračuna Grada Dugog Sela za 2004.
godinu iznosi 2.158.765,68 kuna.
U 2005. godini potrebno je realizirati naplatu obračunatih prihoda prethodnih godina, kako
bi se pokrio iskazani manjak prihoda.
Članak 2.
Manjak prihoda Gradske knjižnice za 2004. godinu iznosi 39.013 kuna. Dio manjka prihoda
podmirit će se iz namjenskih sredstava za nabavu knjiga od Ministarstva kulture u iznosu od 18.000
kuna, a ostatak iz naplaćenog prihoda od članarine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugo Selo.
Klasa:023-01/05-01/368
Urbroj:238/07-05-1
Dugo Selo, 17. lipnja 2005.
Predsjednik Gradskog
vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga
jedinice lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" broj 79/93.), članka 9. Zakona o
naseljima ("Narodne novine" broj 54/88.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 2. redovnoj
sjednici, održanoj 17. lipnja 2005. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
O IMENOVANJU ULICA
Članak 1.
Put k.č.br. 350/3 i k.č.br. 330/7 obje u k.o. Dugo Selo I, imenuje se u Ulica Đure
Dubenika.
Put k.č.br. 484/11 u k.o. Dugo Selo II, imenuje se u Ulica Luka.
Put k.č.br. 2335/26 u k.o. Dugo Selo II, imenuje se u Ulica Savski gaj.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela
KLASA: 023-01/05-01/370
URBROJ: 238/07-05-1
Dugo Selo, 17. lipnja 2005.

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

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/05-01/37
URBROJ: 238/07-05-14
Dugo Selo, 17. lipnja 2005.
Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 2. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2005. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Razrješuje se Milivoj Obad, dipl.oec. dužnosti predsjednika Povjerenstva za provođenje
javne rasprave u postupku donošenja Detaljnog plana uređenja Martin breg.
2. Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku
donošenja Detaljnog plana uređenja Martin breg:
1. Jasminka Kokot-Bambić, dr.vet.med.
2. Stjepan Novosel
3. Boris Mahač, dipl.ing.
4. mr.sc.Ivan Šajković,
5. Josip Sesan, dipl.oec.
6. mr.Zvonko Novosel, dipl.ing.
7. dr.Vjekoslav Cvijanović
8. Jasminka Hrubi, dipl.oec.
9. Štefica Trupec, dipl.oec .
10. Krešimir Ivak, dipl.oec.
11. vlč.Slavko Kresonja
12. Nada Kozić, dipl.politolog
13. Srećko Žmalec
14. Stjepan Bertek, prof.
15. Martin Šarić, dipl.prav.

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

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/05-01/37
URBROJ: 238/07-05-15
Dugo Selo, 17. lipanj 2005.
Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 2. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2005. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Imenuje se Anto Bauer, dipl.ing., predsjedbnik Gradskog vijeća, predsjednikom
Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja Detaljnog plana uređenja Martin
breg.
2. Za članove Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja Detaljnog
plana uređenja Martin breg, imenuju se:
1. Zlata Vranić-Paruž, dipl.ing., potpredsjednica Gradskog vijeća
2. Stjepan Novosel, potpredsjednik Gradskog vijeća
3. Boris Mahač, dipl.ing., gradonačelnik
4. Jasminka Kokot-Bambić, dr.vet.med., zamjenica gradonačelnika
5. Vlado Kruhak, dipl.ing., zamjenik gradonačelnika
6. mr.sc.Zvonko Novosel, dipl.ing., član Gradskog poglavarstva
7. mr.sc.Ivan Šajković, član Gradskog poglavarstva
8. Stjepan Valjak, član Gradskog poglavarstva
9. Ivan Karačić, vijećnik Gradskog vijeća
10. Jadranka Robić, ing., vijećnik Gradskog vijeća
11. Mladen Slavić, dr.vet.med., vijećnik Gradskog vijeća
12. Stjepan Bertek, prof., vijećnik Gradskog vijeća
13. vlč.Slavko Kresonja
14. Nada Kozić, dipl.politolog,
15. Srećko Žmalec
16. Đurđa Večerin
17. Miroslav Kirin
Predsjednik Gradskog
vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/05-01/37
URBROJ: 238/07-05-17
Dugo Selo, 17. lipnja 2005.
Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 2. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2005. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Imenuje se Anto Bauer, dipl.ing., predsjednik Gradskog vijeća, predsjednikom dužnosti
predsjednika Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja
1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela,
2. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
3. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone «Centar» naselja Dugo Selo.
2. Za članove Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja
1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela,
2. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
3. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone «Centar» naselja Dugo Selo, imenuju se:
1. Zlata Vranić-Paruž, dipl.ing., potpredsjednica Gradskog vijeća
2. Stjepan Novosel, potpredsjednik Gradskog vijeća
3. Boris Mahač, dipl.ing., gradonačelnik
4. Jasminka Kokot-Bambić, dr.vet.med., zamjenica gradonačelnika
5. Vlado Kruhak, dipl.ing., zamjenik gradonačelnika
6. mr.sc.Zvonko Novosel, dipl.ing., član Gradskog poglavarstva
7. mr.sc.Ivan Šajković, član Gradskog poglavarstva
8. Stjepan Valjak, član Gradskog poglavarstva
9. Damir Mesić, vijećnik Gradskog vijeća
10. Jadranka Robić, ing., vijećnik Gradskog vijeća
11. Mladen Slavić, dr.vet.med., vijećnik Gradskog vijeća
12. Stjepan Bertek, prof., vijećnik Gradskog vijeća
13. Đurđa Večerin
14. Miroslav Kirin
Predsjednik Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu. (Narodne novine, br.96/03.), članka 7. Pravilnika o
postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave i davanju jamstva
jedinica područne ( regionalne ) samouprave (Narodne novine, br. 55/04) i članka 17. Statuta Grada
Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01) , Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na
3. sjednici održanoj 29. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o refinanciranju kreditnog zaduženja Grada Dugog Sela kod Zagrebačke banke
po kreditima, broj ugovora 3200616410 i 3202761147
Članak 1.
Kreditno zaduženje Grada Dugog Sela kod Zagrebačke banke d.d. po ugovoru broj 3200616410 s
valutnom klauzulom na iznos od 1.564.270,00 EUR-a i kredit po ugovoru broj 3202761147 s
valutnom klauzulom na iznos od 1.106.000,00 EUR-a, refinancirati će se na način da ukupni iznos
duga bude manji od ostatka duga prema odlukama o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske,
temeljem kojih su sklopljeni navedeni ugovori.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-01/05-01/395
URBROJ: 238/07-05-1
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Dugo Selo, 29. lipnja 2005.

Anto Bauer, dipl.ing.

Na temelju članka 4. stavak 9. i članka 6. st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj
96/03.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 05/01.),
Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 03. sjednici, održanoj 29. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju
Proračuna Grada Dugog Sela za 2005. godinu

Članak 1.
U članku 1. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2005. godinu (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 10/04), stavak 2. mijenja se i glasi:
«Proračunski korisnici Proračuna Grada Dugog Sela, sukladno članku 2. stavku 3. Zakona
o proračunu («Narodne novine», broj 96/03.), te Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna i o
vođenju registra korisnika proračuna («Narodne novine», broj 80/04.) su Dječji vrtić «Dugo Selo»,
Gradska knjižnica Dugo Selo i Sportski centar Dugo Selo.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-01/05-01/397
URBROJ: 238/07-05-1
Dugo Selo, 29. lipnja 2005.

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

Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
5/01.) i članka 10. Pravilnika o ustrojstvu i unutarnjem redu Ustanove Sportski centar
Dugo Selo, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 3. sjednici, održanoj 29. lipnja 2005.
godine, donijelo je

ODLUKU O PLAĆAMA
zaposlenih u Ustanovi Sportski centar Dugo Selo

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se osnove za izračun i način isplate plaća zaposlenika u
Ustanovi Sportski centar Dugo Selo.

Članak 2.
Plaća zaposlenika u Ustanovi Sportski centar Dugo Selo sastoji se od osnovne plaće,
dodatka na plaću s osnova radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka na plaću.

Članak 3.
Osnovna plaća zaposlenika za puno radno vrijeme i uobičajeni učinak je zbroj
umnoška osnovice i koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na kojem zaposlenik
radi.

Članak 4.
Zaposleniku pripada dodatak na radni staž za svaku navršenu godinu radnog staža
u visini od 0,5%.

Članak 5.
Stalni dodatak za topli obrok utvrđuje se u bruto iznosu od 406,00 kuna.

Članak 6.
Utvrđuju se koeficijenti složenosti radnih mjesta zaposlenika u Ustanovi Sportski
centar Dugo Selo, kako slijedi:
1. Ravnatelj (VSS ili VŠS) – 1,70
2. Domar – portir (SSS ili VKV) – 0,95
3. Računovođa – administrator (SSS) – 0,95
4. Spremačica (PKV ili NSS) – 0,70

Članak 7.
Osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće zaposlenika u Ustanovi Sportski
centar Dugo Selo utvrđuje se u visini prosječne brutto plaće u Republici Hrvatskoj za
prethodnu godinu.

Članak 8.
Plaće se isplaćuju do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec

Članak 9.
Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u visini njegove prosječne plaće isplaćene
u prethodnom mjesecu za vrijeme kad ne radi zbog godišnjeg odmora, plaćenog dopusta,
obrazovanja, prekvalifikacije ili stručnog osposobljavanja sukladno potrebama Ustanove.

Članak 10.
U slučaju odsutnosti zaposlenika s posla zbog bolovanja do 42 dana zaposleniku
pripada naknada plaće u visini 80 posto njegove plaće ostvarene u prethodnom mjesecu, a
u slučaju bolovanja zbog profesionalnih bolesti ili povrede na radu zaposleniku pripada
naknada plaće u visini 100 posto osnovne plaće.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.

Klasa: 023-01/05-01/399
Urbroj: 238/07-05-1
Dugo Selo, 29. lipnja 2005.
Predsjednik Gradskog
vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 7., a u vezi članka 13. Zakona o ustanovama («Narodne novine»,
broj 76/93 i 29/97.) i članka 53. Zakona o knjižnicama («Narodne novine, broj 105/97.,
05/98. i 104/00.), te članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 3. sjednici, održanoj 29. lipnja 2005.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izdvajanju knjižničko-čitaoničke djelatnosti
iz sastava Narodnog sveučilišta «Dugo Selo» i osnivanju
javne ustanove Gradska knjižnica Dugo Selo
Članak 1.
U Odluci o izdvajanju knjižničko – čitaoničke djelatnosti iz sastava Narodnog
sveučilišta «Dugo Selo» i osnivanju javne ustanove Gradska knjižnica Dugo Selo, članak 2.
mijenja se i glasi:
«Djelatnost Gradske knjižnice obuhvaća:
- nabavu knjižnične građe;
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite
knjižnične građe koja je kulturno dobro;
- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala;
- sudjelovanje i izradu skupnih kataloga i baza podataka;
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema
njihovim potrebama i zahtjevima;
- osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te potok informacija;
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe;
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima;
- izdavačku djelatnost».

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana, od dana objave u Službenom
glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-01/05-01/400
URBROJ: 238/07-05-1
Dugo Selo, 29. lipnja 2005. god.

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

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93
i 29/97.) i članka 7. Odluke o osnivanju Ustanove SPORTSKI CENTAR DUGO SELO,
Upravno vijeće Ustanove SPORTSKI CENTAR DUGO SELO, na 1. sjednici, održanoj 15.
ožujka 2005. godine, donijelo je:

STATUT
Ustanove SPORTSKI CENTAR DUGO SELO
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Statutom uređuje se status, naziv i sjedište ustanove, zastupanje i
predstavljanje, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, vođenje i upravljanje Ustanovom,
djelokrug i način rada tijela Ustanove, imovina Ustanove, odgovornost Ustanove za
obveze, opći akti, javnost rada i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti Ustanove.

Članak 2.
(1) Ustanova za upravljanje Sportskim centrom Dugo Selo (u nastavku teksta:
Ustanova) osnovana je Odlukom o osnivanju Ustanove Sportski centar Dugo Selo,
donesenoj na 33. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugo Selo, održanoj 28.
prosinca 2004. godine (Službeni glasnik Dugog Sela, broj 1/05.).
(2) Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Dugo Selo.
(3) Ustanova se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
(4) Upisom u sudski registar Ustanova stječe svojstvo pravne osobe.

II. NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 3.
(1) Naziv Ustanove je: SPORTSKI CENTAR DUGO SELO
(2) Sjedište Ustanove je u Dugom Selu, Ferenčakova ulica bb.
(3) Ustanova ima pečat.

Članak 4.
(1) Ustanova može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom

osnivača.
Članak 5.

(1) Naziv Ustanove mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na
objektima na kojima obavlja djelatnost.
(2) Naziv se sastoji od naziva Ustanove i naziva pojedinog objekta.

III. DJELATNOST USTANOVE
Članak 6.
(1) Djelatnost Ustanove je upravljanje športskim objektima SPORTSKI CENTAR
DUGO SELO.
(2) Športski objekt SPORTSKI CENTAR DUGO SELO sastoji se od dijela
namijenjenog športu, poslovnom prostoru i drugim površinama u okviru športskog
objekta.
(3) Športske objekte SPORTSKI CENTAR DUGO SELO čine slijedeći sadržaji:

SPORTSKI SADRŽAJI
a) zatvoreni:
•

gradska sportska dvorana (Dugo Selo, Ferenčakova bb) rukometnih dimenzija s
tribinama, svlačionicama, sanitarnim uređajima i pomoćnim prostorijama
• stolnoteniska dvorana (Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 65)
• streljana u Ostrni, Omladinska ulica bb
b) otvoreni
•
•
•
•
•
•
•
•

glavno travnato nogometno igralište koje koristi nogometni klub «DUGO
SELO» (Dugo Selo, Sportska ul. 2) sa istočnim i zapadnim gledalištem
jedno pomočno travnato igralište bez gledališta
svlačionice, pomoćne prostorije, ugostiteljski sadržaji, sanitarni uređaji
glavno travnato nogometno igralište koju koristi nogometni klub «OSTRNA»
(Ostrna, Omladinska ulica bb)
svlačionice, sanitarni čvor
asfaltirano rukometno igralište koje koriste «MRK-Dugo Selo-55» i «ŽRK Dugo
Selo-55» (Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 21a) s rasvjetom
svlačionice, sanitarni uređaji
ribnjaci ŠRD-Dugo Selo s uređenim okolišem i ugostiteljskim objektom (Dugo
Selo, Rugvička ulica bb)

POSLOVNI PROSTOR

•

gradska sportska dvorana (Dugo Selo, Ferenčakova bb) s mogućom namjenom:
sportska, trgovačka, ugostiteljska, te skladišni prostor

OSTALO
•
•
•
•

travnate površine oko gradske sportske dvorane,
vanjska igrališta,
parkiralište i prometnice, ležeće uz sportske objekte,
vanjska rasvjeta oko objekta.

Članak 7.
(1) Djelatnost upravljanja športskim objektima odnosi se osobito na slijedeće
poslove:

1. Redovito održavanje športskih objekata u građevinskom i funkcionalnom
smislu, prema namjeni objekta.
2. Organiziranje zabavno- kulturnih, sportskih i drugih priredbi, druženje
i manifestacija,
3. Korištenje športskih objekata za provođenje programa javnih potreba u
športu Grada.
4. Davanje u zakup poslovnog prostora u okviru športskog objekta sukladno
zakonu i gradskim propisima.
5. Davanje u zakup dijelova športskog objekta za obavljanje športske
djelatnosti.
6. Primjerena zaštita i tekuće održavanje športskog objekta.
7. Određivanje i provođenje unutarnjeg reda u športskom objektu.
8. Primjereno osiguranje športskog objekta.
9. Obavljanje povremenih godišnjih pregleda športskog objekta radi
utvrđivanja njegovog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu.
10. Kontrole korištenja športskog objekta sukladno sklopljenim ugovorima.
11. Donošenje godišnjeg programa upravljanja športskim objektom.
12. Popravci na športskom objektu, preuređivanje, dogradnja i nadogradnja
športskog objekta.
13. Drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje
nekretninama.
(2) Ustanova je dužna izvješće o poslovima iz stavka 1. ovog članka podnijeti
Gradskom vijeću, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, najmanje dva
puta godišnje.

Članak 8.
(1) Športski objekti namijenjeni športu koriste športske udruge i drugi korisnici za
šport i športske aktivnosti koje su utvrđene programom javnih potreba u športu Grada.

Članak 9.
(1) Športski objekti namijenjeni športu daju se na korištenje športskim udrugama
radi obavljanja športskih djelatnosti u skladu sa Zakonom o športu, propisima donijetim
na temelju toga zakona, gradskim propisima koji se odnose na način korištenja športskih
objekata u vlasništvu Grada.

Članak 10.
(1) Športski objekti iz članka 9. ovog Statuta ne mogu se dati u podzakup u cijelosti
ili djelomično.

Članak 11.
(1) Poslovni prostor u okviru športskog objekta daje se u zakup u skladu sa
Zakonom o zakupu poslovnog prostora i Odlukom o zakupu poslovnog prostora.

Članak 12.
(1) Ustanova obavlja djelatnost na temelju programa rada i razvoja Ustanove i
godišnjeg programa upravljanja športskim objektima.
(2) Ustanova je dužna omogućiti na objektu održavanje športskih i drugih priredbi
od interesa za Grad Dugo Selo, neovisno o programu, uz nadoknadu stvarnih troškova
korištenja objekta.
(3) O izvršenju programa iz stavka 1. ovog članka, Ustanova je dužna podnijeti
izvješće Gradskom vijeću najmanje dva puta godišnje.

Članak 13.
(1) Bez prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Ustanova ne može promijeniti ili
proširiti djelatnost.

IV. ZASTUPANJE

Članak 14.
(1) Ustanovu zastupa ravnatelj.
(2) Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Ustanove
upisane u sudski registar, odnosno poduzima sve pravne radnje u ime i za račun
Ustanove, zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim
državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.
(3) Bez suglasnosti osnivača ravnatelj ne može nastupiti kao druga ugovorna strana
i s Ustanovom sklopiti ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih
osoba ili u ime i za račun drugih osoba.
(4) Ravnatelj može dati pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u
pravnom prometu.
(5) Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti a daje je sukladno
propisima kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 15.
(1) U pravnom prometu Ustanova koristi pečat.
(2) Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, u kojem je ispisani puni naziv
Ustanove i sjedište Ustanove, u sredini pečata nalazi se grb Grada Dugog Sela.

Članak 16.
(1) Način upotrebe pečata svojim aktom uređuje Upravno vijeće Ustanove.

V. IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA NJEZINE
OBVEZE
Članak 17.
(1) Imovinu Ustanove čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, sredstva stečena
obavljanjem redovne djelatnosti ili pribavljena iz drugih izvora.

Članak 18.
(1) Sredstva za redovnu djelatnost Ustanova stječe iz zakupnine i drugih prihoda
koje ostvari na športskom objektu, iz sredstava proračuna Grada Dugog Sela za
financiranje javnih potreba u športu, donacija i drugih izvora.

Članak 19.

(1) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ona se koristi za
upravljanje športskim objektima, odnosno poboljašnja uvjeta obavljanja poslova iz
članka 7. ovog Statuta.

Članak 20.
(1) Ustanova može stjecati imovinu, biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te u
pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze koje proizlaze iz prava upravljanja
športskim objektom, sukladno zakonu, drugim propisima, ovom Statutu i Odluci o
osnivanju Ustanove Sportski centar Dugo Selo.

Članak 21.
(1) Bez suglasnosti Gradskog vijeća Ustanova ne može:
• steći, opteretiti ili otuđiti imovinu pojedinačne vrijednosti koja prelazi 20.000,00
kuna
• uzimati zajmove, odnosno materijalna zaduživanja koja prelaze 20.000,00 kuna
• obavljati popravke športskog objekta, preuređivati, dograđivati i nadograđivati
športski objekt
• osnovati hipoteku, služnosti i duga stvarna prava na športskim objektima
• odobriti drugim pravnim ili fizičkim osobama ulaganje u športski objekt

Članak 22.
(1) Bez suglasnosti Gradskog poglavarstva Ustanova ne može iznajmljivati ili
davati na korištenje bez naknade, dijelove športskog objekta za provođenje aktivnosti koje
prema odredbama Zakona o športu se ne smatraju športskim djelatnostima.

Članak 23.
(1) Za obveze preuzete u pravnom prometu Ustanova odgovara cjelokupnom
imovinom.

VI. USTROJSTVO I UNUTARNJI RED
Članak 24.
(1) Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno obavljanje
djelatnosti i provođenje programa rada.

Članak 25.
(1) Ustrojstvo i unutarnji red pobliže će se urediti općim aktom koji donosi Upravno
vijeće Ustanove, uz suglasnost Gradskog vijeća.

VII. TIJELA USTANOVE
Članak 26.
(1) Tijela Ustanove su:
• UPRAVNO VIJEĆE
• RAVNATELJ
• STRUČNO VIJEĆE

Upravno vijeće
Članak 27.
(1) Upravno vijeće ima 5 (pet) članova.
U Upravno vijeće Ustanove imenuju se:
• dva člana iz reda članova Gradskog vijeća
• dva člana iz reda članova Gradskog poglavarstva, a
• jednog člana predlaže Zajednica športskih udruga Grada Dugog Sela, na
prijedlog Izvršnog odbora Zajednice
(2) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada
Dugog Sela.

Članak 28.
(1) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednicama nazočna većina
članova.
(2) Upravno vijeće donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova svih
članova.

Članak 29.
(1) Upravno vijeće:
• donosi godišnji plan i program i godišnji obračun
• donosi godišnji program upravljanja športskim objektom

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

donosi druge opće akte iz članka 53. ovog Statuta, sukladno zakonu i aktu o
osnivanju
nadzire izvršenje i provođenje programa rada i razvoja Ustanove
raspisuje i provodi natječaj za imenovanje ravnatelja i predlaže Gradskom vijeću
imenovanje ravnatelja
imenuje i razrješava predsjednika i članove Stručnog vijeća
odlučuje o uzimanju zajmova odnosno o materijalnom zaduživanju do 20.000,00
kuna
donosi odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava zaposlenika
raspisuje i provodi natječaj za davanje u zakup dijelova športskog objekta za
obavljanje športske djelatnosti i poslovnog prostora u okviru športskog objekta i
odlučuje o najpovoljnijoj ponudi

osnivaču daje prijedloge za odlučivanje o promjeni naziva i sjedišta Ustanove i
njenim statusnim promjenama
ravnatelju daje prijedloge za odlučivanje o pojedinim pitanjima u svezi rada i
poslovanja Ustanove
donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju,
ovim statutom i drugim propisima.

(2) Uz suglasnost Gradskog vijeća, Upravno vijeće:
•
•
•
•
•
•

donosi Statut
donosi godišnji program rada i razvoja Ustanove
donosi akt o ustrojstvu i unutarnjem redu
odlučuje o uzimanju zajmova odnosno materijalnom zaduživanju preko
20.000,00 kuna
odlučuje o sticanju, opterećenju ili otuđivanju imovine pojedinačna vrijednost
koja prelazi 20.000,00 kuna
odlučuje o promjeni ili proširenju djelatnosti

Članak 30.
(1) O poslovima iz prethodnog članka Upravno vijeće Ustanove dužno je
izvještavati Gradsko vijeće najmanje dva puta godišnje.

Članak 31.
(1) Sjednice Upravnog vijeća saziva i vodi predsjednik.
(2) U radu Upravnog vijeća može sudjelovati i ravnatelj Ustanove ali bez prava
odlučivanja.
(3) Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev ravnatelja ili
najmanje jedne trećine članova.

Članak 32.
(1) Način rada Upravnog vijeća može se pobliže urediti Poslovnikom.

Članak 33.
(1) Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje
je imenovan ako:
•
•
•

sam zatraži razrješenje
ne ispunjava dužnost člana i u svom radu ne poštuje odredbe zakona, akta o
osnivanju Ustanove i ovog Statuta
svojim ponašanjem povrijedi ugled tijela koje ga je imenovalo.

(2) Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana pokreće
Upravno vijeće Ustanove ili tijelo koje je imenovalo člana Upravnog vijeća.
(3) U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi se član imenuje u roku 30
dana, na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća koji je
razriješen.

Ravnatelj
Članak 34.
(1) Ravnatelj je voditelj Ustanove.

Članak 35.
(1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:
zastupa i predstavlja Ustanovu
planira, organizira, koordinira i kontrolira ukupne resurse Ustanove
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove
daje pismenu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa
Ustanovu u pravnom prometu
donosi odluke o prijemu na rad, prestanku rada, te o drugim pravima i
obvezama zaposlenika
određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije
odgovara za uspješno funkcioniranje ustanove i ostvarivanje postavljenih ciljeva
poslovanja
odgovara za zakonitost rada Ustanove
donosi i brine se o kućnom redu u objektu
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i ovim statutom

Članak 36.
(1) Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće, na prijedlog Upravnog vijeća, na temelju
javnog natječaja.
(2) Ravnatelj se imenuje na mandat u trajanju četiri godine.
(3) Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Članak 37.
(1) Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba koja uz opće ispunjava i
slijedeće uvjete:
•
•
•

VSS i 2 godine radnog iskustva
VŠS i 5 godina radnog iskustva
managerske sposobnosti i iskustvo u rukovođenju

Članak 38.
(1) Natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove objavljuje se u javnom glasilu.
(2) Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od
dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji
od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 39.
(1) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne
bude izabran, natječaj će se ponoviti.
(2) Do imenovanja ravnatelja Ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovat
će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najduže na godinu dana.

Članak 40.
(1) Ravnatelj Ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je
imenovan.
(2) Gradsko vijeće razriješit će ravnatelja:
•
•
•

ako sam zatraži razrješenje, u skladu sa ugovorom o radu
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima po kojima se
uređuje rad dovode do prestanka ugovora o radu
ako ravnatelj ne postupa po propisima i općim aktima Ustanove, ili neosnovano
ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima

•

ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Ustanovi
veću štetu, ili ako zanemaruje i nesvjesno obavlja svoje dužnosti tako da su
nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Ustanove
• ako je izvršenim nadzorom nad zakonitosti rada Ustanove utvrđeno da postoje
razlozi za razrješenje.
(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se
izjasni o razlozima za razrješenje.

Članak 41.
(1) U slučaju razrješenja ravnatelja, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a
Upravno vijeće Ustanove je dužno raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od
dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Stručno vijeće
Članak 42.
(1) Stručno vijeće ima 3 (tri) člana.
(2) Mandat članova stručnog vijeća traje četiri godine.
(3) Predsjednika i članove stručnog vijeća imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Članak 43.
(1) U stručno vijeće imenuju se poznati sportski djelatnici, koji uspješno obavljaju
funkcije u sportskim udrugama.

Članak 44.
(1) Stručno vijeće:
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada ustanove
• daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje i prijedloge u svezi organizacije
rada i uvjeta za razvoj
• predlaže i koordinira djelatnost sporta i tjelesne kulture
• koordinira programe zajednice sportskih udruga Grada Dugog Sela
• koordinira programe ostalih udruga
• obavlja i ostale poslove u dogovoru s Upravnim vijećem i ravnateljem.

Članak 45.
(1) Član Stručnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje
je imenovan, na prijedlog Upravnog vijeća, te iz razloga propisanih člankom 40. ovog
Statuta.

VIII. JAVNOST RADA
Članak 46.
(1) Rad Ustanove je javan.
(2) O obavljanju djelatnosti upravljanja športskim objektima i načinu pružanja
usluga Ustanova izvješćuje pravne osobe i građane:
• preko sredstava javnog priopćavanja
• izdavanjem publikacija
• na drugi primjeren način.

Članak 47.
(1) Ustanova je dužna dati svakom građaninu, pravnoj osobi ili drugom korisniku
na njihov zahtjev obavještenja o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga, dati potrebne
podatke i upute.
(2) Ustanova je dužna sredstvima javnog priopćavanja na njihov zahtjev davati
obavijesti o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću
dokumentaciju, ako ona nije utvrđena kao služba ili poslovna tajna.

Članak 48.
(1) Za javnost rada Ustanove odgovoran je ravnatelj.

IX. POSLOVNA TAJNA
Članak 49.
(1)
•
•
•
•
•

Poslovnom tajnom smatraju se:
podaci koje Upravno vijeće proglasi poslovnom tajnom
podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Ustanovi
mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti
dokumenti koji se odnose na obranu
drugi podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima
Ustanove i njenog osnivača.

Članak 50.
(1) Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici
Ustanove, bez obzira na koji su način za njih saznali.
(2) Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka rada u Ustanovi.
(3) Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 51.
(1) Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se priopćiti na zahtjev tijela
koje je zato ovlastio zakon, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz
dužnosti koju obavljaju.

X. NADZOR
Članak 52.
(1) Nadzor nad zakonitošću rada Ustanove obavlja tijelo Grada Dugog Sela
nadležno za društvene djelatnosti.
(2) Na zahtjev Upravnog tijela iz stavka 1. Ustanova će dostaviti financijske
pokazatelje poslovanja za određeno razdoblje.

XI. OPĆI AKTI
Članak 53.
(1) Ustanova ima slijedeće akte:
• Statut
• Pravilnik o ustrojstvu i unutarnjem redu
• Pravilnik o zaštiti od požara
• druge opće akte sukladno zakonu, drugim propisima i ovom Statutu.

Članak 54.
(1) Statut i drugi opći akti donose se po postupku utvrđenim zakonom, Odlukom o
osnivanju Ustanove Sportski centar Dugo Selo i drugim propisima.
(2) Opći akti Ustanove stupaju na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči,
a iznimno, ako je to propisano općim aktom, danom objave na oglasnoj ploči.
(2) Statut i drugi opći akti Ustanove ne mogu imati povratno djelovanje.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 55.
(1) Ovaj Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Članak 56.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela, a objavit će se i na oglasnoj ploči Ustanove.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Jasminka Kokot – Bambić, dr.vet.med., v.r.

KLASA: 620-02/05-01/02
URBROJ: 238/07-1
Dugo Selo, 15. ožujka 2005.

Na ovaj Statut Gradsko vijeće Grada Dugog Sela dalo je suglasnost Zaključkom,
Klasa: 021-05/05-01/37, Urbroj: 238/07-05-12, od 17. lipnja 2005. godine.

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

