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KAZALO

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.0dluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela
2.Zaključak o imenovanju Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
3.Zaključak o imenovanju Komisije za popise birača
4.Zaključak o imenovanju Odbora za poljoprivredu

II. AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.0dluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika i studenata
2.Zaključak o financiranju školske prehrane

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01.) i članka 17.
Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5101.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 05. sjednici,
održanoj dana 28. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA
GRADA DUGOG SELA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendije učenicima i studentima s područja Grada
Dugog Sela, te ostala pitanja od značaja za dodjelu spomenutih stipendija.
Članak 2.
Naziv stipendije je STIPENDIJA GRADA DUGOG SELA - u nastavku teksta: STIPENDIJA.
Članak 3.
Sredstva za isplatu stipendija, sukladno ovoj Odluci, osiguravaju se u Proračunu Grada Dugog Sela.
Poglavarstvo Grada
Dugog Sela, posebnom odlukom, utvrđuje broj i visinu dodijeljenih stipendija, za svaku školsku godinu, u skladu s raspoloživim
sredstvima Proračuna.

Članak 4.
U tijeku školske godine stipendije se isplaćuju u trajanju od 10 mjeseci, od 1. rujna do 30. lipnja.
II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Članak 5.
Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina
neprekidno.
Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija, propisanih ovom odlukom
Članak 7.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

A - UČENICI
-

da su državljani Republike Hrvatske
da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina neprekidno
da nisu, osim opravdanih razloga, ponavljali razred u osnovnoj ili srednjoj školi
da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 (za 1. i 2. razred srednje škole prizna
se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosječnom ocjenom od 4,5).

B - STUDENTI
-

da su državljani Republike Hrvatske
da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina neprekidno
da nisu, osim opravdanih razloga, ponavljali ili pauzirali godinu studija ili razred u srednjoj školi
da su završili prethodne dvije godine s prosjekom ocjena najmanje 4,1 (za 1. i 2. godinu studija prizna se prosjek 5,0, ako su
zadovoljili prosjekom ocjena od 4,1)
- da nisu stariji od 25 godina.

Članak 8.
Socijalni status učenika, odnosno studenata utvrđuje se temeljem dokaza o primanjima domaćinstva po svim osnovama
(radni odnos, katastarski prihod, dodatni izvori i slično).
Članak 9.
Ako dva ili više kandidata ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije, prednost ima onaj učenik odnosno student koji po redoslijedu:

- pripada obitelji poginulog branitelja, odnosno invalida Domovinskog rata
- ima bolji prosjek ocjena iz prethodne godine školovanja
- ima veći broj članova domaćinstva koji se redovno školuju
- pohađa školu, ili fakultet koji po Odluci Poglavarstva spadaju u deficitarna zanimanja.
III. TIJELO KOJE DODJELJUE STIPENDIJE
Članak 10.

O dodjeli stipendija odlučuje Poglavarstvo Grada Dugog Sela, na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija. Komisija ima tri člana koji
između sebe biraju predsjednika.
Članove Komisije imenuje Gradsko poglavarstvo.
Članovi Komisije imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti razriješeni i prije isteka tog vremena.

Članak 11.
Komisija radi na sjednicama.
Sjednice saziva i vodi predsjednik Komisije.
Sjednica se može održati, ako joj prisustvuje većina ukupnog broja članova.
Komisija odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Odluke Komisije potpisuje predsjednik Komisije.
O radu Komisije vodi se zapisnik.
Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Članak 12.
Komisija za svoj rad odgovara Poglavarstvu Grada Dugog Sela.
IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 13.
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja.
Natječaj raspisuje Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela za školsku godinu, najkasnije do 15. listopada.
Natječaj se objavljuje u Službenom glasilu grada Dugog Sela "Dugoselska kronika" i oglasnoj ploči grada Dugog Sela.
Natječaj provodi Komisija za dodjelu stipendija, utvrđuje rezultate, te podnosi Gradskom poglavarstvu prijedlog liste za
konačnu odluku o dodjeli stipendije.
Članak 14.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj
- vrijeme trajanja natječaja
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, te način i uvjete vraćanja stipendije dužinu trajanja stipendije
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja
visinu iznosa i broj stipendija posebno za učenike, i posebno za studente naziv tijela kojem se zahtjev podnosi.
Po odluci Poglavarstva u natječaju se mogu navesti škole, odnosno zanimanja za koja se stipendija dodjeljuje.

Članak 15.
Nakon roka za podnošenje zahtjeva Komisija utvrđuje prijedlog liste kandidata.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:
A – ZA UČENIKE
- uspjeh u školovanju
- postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja na službenim natjecanjima
B - ZA STUDENTE:
- uspjeh u školovanju
- znanstveno stručni i umjetnički rad
- rezultati tijekom školovanja.
Postignuti športski rezultati čine dio kriterija za utvrđivanje liste kandidata.
Članak 16.
Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja, tako da se zbroj
pojedinačnih ocjena iz predmeta, odnosno položenih ispita za obje godine, podijeli s ukupnim brojem predmeta odnosno položenih
ispita.
Tako dobiven prosjek izražava se kao broj bodova.
Članak 17.
Postignuti i priznati izvanškolski rezultati boduju se na slijedeći način:
Broj bodova
a) sudjelovanje na županijskom natjecanju
b) sudjelovanje na državnom natjecanju
c) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju.
d) jedna od prve tri nagrade na županijskom natjecanju
e) jedna od prve tri nagrade na državnom natjecanju
f) jedna od prve tri nagrade na međunarodnom natjecanju
g) rad objavljen u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji
h)samostalan znanstveno-istraživački ili sličan projekt
i) druge odgovarajuće nagrade i priznanja na državnom
i međunarodnom nivou

0,5
1,0
2,0
0,5-1,5
1,0-3,0
3,0-5,0
1,0-2,0
1,0-3,0
1,0-3,0

Bodovi za sudjelovanje i osvojene nagrade na natjecanjima u skupnom nastupu (ekipe i sL) računaju se kao 50% bodova za
pojedinačni nastup iz prethodne tablice.
Članak 18.
Znanstveno-stručni i umjetnički rad studenata boduje se na slijedeći način:
a) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju
b) jedna od 'prve tri nagrade na međunarodnom natjecanju
c) rad objavljen u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji

Broj bodova
2,0
3,0-5,0
1,0-3,0

d) sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i sličnom projektu
f) samostalan znanstveno-istraživački i umjetnički projekt
g) druge odgovarajuće nagrade i priznanja na državnom i međunarodnom nivou

1,0-3,0
1,0-5,0
1,0-3,0

Bodovi za sudjelovanje i osvojene nagrade na natjecanjima u skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i sl.) računaju se kao
50% bodova za pojedinačni nastup iz prethodne tablice.
Članak 19.
Prema socijalnom statusu, u slučaju iz članka 8. ove Odluke, kandidat dobiva sljedeće bodove ako:
- kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava je korisnik socijalne zaštite kojom ostvaruje pravo na stalnu novčanu
pomoć - 1 bod
- ostvaruje pravo na dječji doplatak - 1 bod
- ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu - 1 bod
- su jedan ili oba roditelja nezaposleni - 1 bod
- je kandidat iz obitelji samohranog roditelja ili bez roditelja - 2 boda
- su jedan ili oba roditelja sudjelovali u Domovinskom ratu u trajanju najmanje 6 mjeseci - 2 boda
Ispunjavanjem jednog od navedenih uvjeta kandidat dobiva sljedeće bodove:
- školovanje jednog djeteta - 1 bod
- školovanje dvoje djece - 2 boda
- školovanje troje ili više djece - 3 boda
U slučaju da i prema odredbama prethodnih stavaka ovog članka dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost
ima kandidat s manjim prosjekom ukupnog prihoda po članu kućanstva.
Članak 20.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, u roku 15 dana, od dana
isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.
U roku od 8 dana, od dana objavljivanja prijedloga liste, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.
Prigovor se upućuje Poglavarstvu Grada Dugog Sela.
Poglavarstvo je dužno donijeti Odluku o prigovoru u roku osam dana, od dana isteka roka za prigovor.
Odluka o prigovoru je konačna.
Članak 21.
Nakon isteka roka iz članka 20. ove Odluke, Poglavarstvo Grada utvrđuje konačnu listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli
stipendije.
Odluka o dodjeli stipendije objavljuje se u Službenom glasniku grada Dugog Sela.

V. PRAVA I OBVEZE
Članak 22.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendije gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti i stipendist, odnosno osoba koja zastupa
maloljetnog stipendista potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Grada Dugog Sela.
Ugovor sadrži:
- ime odnosno naziv ugovornih strana
- naziv škole odnosno fakulteta za koje je odobrena stipendija
- iznos stipendije
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje
- obvezu zapošljavanja
- način i uvjete vraćanja stipendije u slJ,Jčaju neispunjavanja obveza iz ugovora druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 23.
Stipendija se dodjeljuje na početku školske godine za deset mjeseci.
Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku godinu i može se obnoviti, ako učenik ili student i dalje udovoljava uvjetima i kriterijima za
dodjelu stipendije.
O nastavku korištenja stipendije, ugovorne strane iz članka 22. ove Odluke, sklapaju za svaku školsku godinu Aneks ugovora o
korištenju stipendije.
Ako korisnik stipendije uspješno ne završi razred odnosno godinu, dužan je vratiti cijeli iznos primljene stipendije.
Ako iz opravdanih razloga korisnik stipendije nije mogao uspješno završiti školsku godinu (teška bolest, nesretan slučaj, odsluženje
vojnog roka i slično), Poglavarstvo može, na zahtjev korisnika stipendije, odgoditi vraćanje, ili osloboditi od vraćanja.
Članak 24.
Stipendija se isplaćuje korisnicima na kraju mjeseca za taj mjesec.

Članak 25.
Nakon završetka školovanja, stipendisti su obvezni zaposliti se na području Grada Dugog Sela, ukoliko postoji mogućnost za
zaposlenje sa njihovim zanimanjem.
Ako se stipendisti zaposle na području Grada Dugog Sela, obvezni su ostati u radnom odnosu, sukladno vremenskom periodu
primanja stipendije.
Članak 26.
Stipendija se vraća ako:
- stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odličnim uspjehom, odnosno godinu školovanja na studiju sa prosječnom
ocjenom 4,1
- stipendist ne ispuni uvjet iz članka 25. ove Odluke
- stipendist bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja.
Članak 27.
U slučaju da učenik ili student ostvari pravo na stipendiju po drugoj osnovi, dužan je izjasniti se koju stipendiju će zadržati.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, br. 6/01.).

Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku grada Dugog Sela.
Klasa: 023-01/05-01/551
Urbroj: 238/07-05-1
Dugo Selo, 28. rujna 2005. godine
Predsjednik Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing., v.r.

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/05-01/52
URBROJ: 238/07-05-7
Dugo Selo, 28. rujna 2005. god.

Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada
Dugog Sela, na 5. redovnoj sjednici, održanoj 28. rujna 2005. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
Za članove Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica imenuju se:
1. mr.Zdenka Turčinec
2. Juraj Posavec
3. Željko Ivančan, dipl.oec.
4. Josip Horvatiček, dr.vet.med.
5. Stjepan Bertek, prof.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

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

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/05-01/52
URBROJ: 238/07-05-9
Dugo Selo, 28. rujna 2005. god.

Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada
Dugog Sela, na 5. redovnoj sjednici, održanoj 28. rujna 2005. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
Imenuje se Komsija za popise birača, u sastavu:
1. Jasminka Kokot-Bambić, dr.vet.med, predsjednik
Ksenija Kokot, zamjenik predsjednika
2. Ivan Majstorović, član
Stjepan Novosel, zamjenik člana
3. Darinko Jančec, član
Stipo Velić, dipl.ing., zamjenik člana
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Anto Bauer, dipl.ing., v.r.

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/05-01/52
URBROJ: 238/07-05-8
Dugo Selo, 28. rujna 2005. god.

Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada
Dugog Sela, na 5. redovnoj sjednici, održanoj 28. rujna 2005. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
Za članove Odbora za poljoprivredu, imenuju se:
1. Anto Bauer, dipl.ing.
2. Zlata Vranić-Paruž, dipl.ing.
3. Ivan Stublić
4. Štefica Markušić
5. Mato Halar
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Anto Bauer, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko poglavarstvo Grada
Dugog Sela, na 3. sjednici, održanoj 22. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
O subvencioniranju troškova
prijevoza učenika i studenata
Članak 1.
U Proračunu Grada Dugog Sela za šk.godinu 2005/06. osigurana su sredstva za subvencioniranje troškova prijevoza učenika
i studenata, sa područja Grada Dugog Sela, u visini 400,00 kuna po učeniku (studentu).
Članak 2.
Učenicima Srednjih škola i studentima koji putuju iz Dugog Sela u pravcu Ivanić Grada, Vrbovca, Križevaca i Bjelovara,
subvencionirat će se prijevoz u iznosu 400,00 kuna (u gotovini).
Članak 3.
Međusobna prava i obveze regulirat će se posebnim ugovorom između Grada Dugog Sela i prijevoznika.
Članak 4.
Učenici i studenti koji koriste subvenciju jednog prijevoznika, ne mogu koristiti subvenciju za usluge drugog prijevoznika.
Članak 5.
Za ostvarivanje prava na novčanu potporu iz članka 1. i članka 2. ove Odluke potrebno je predočiti:
- uvjerenje o prebivalištu učenika i studenta
- uvjerenje o redovnom školovanju
Članak 6.
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela.
Članak 7.
Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 231/05-01/535
Urbroj: 238/07-05-1
Dugo Selo, 22. rujna 2005.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
Boris Mahač, dipl.ing.,v.r.

Gradsko poglavarstvo
KLASA: 021-05/05-01/49
URBROJ: 238/07-05-18
Dugo Selo, 20. rujna 2005. god.
Na temelju članka 4. Odluke o vrstama i uvjetima pomoći u socijalnoj skrbi na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 1/02.) i članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.) Gradsko
poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 3. sjednici, održanoj 20. rujna 2005. godine, donijelo je

ZAKLJUĆAK
o financiranju školske prehrane

I.
Iz Proračuna Grada Dugog Sela financirat će se školska prehrana u šk.god. 2005/2006. za učenike:
- djecu poginulih, nestalih i umrlih branitelja za vrijeme Domovinskog rata
- djecu korisnika pomoći za uzdržavanje prema fakturama koje će mjesečno dostavljati Osnovna škola Dugo Selo.
II.
za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.
III.
Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Boris Mahač, dipl. ing., v.r.

