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Broj 13

KAZALO
I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih
osnivača na području Grada Dugog Sela

2.

Zaključak o regulaciji prometa u Ferenčakovoj ulici

II. AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.

Odluka o prihvaćanju inicijative Zagrebačke županije za okrupnjavanje
distributera plina na području sjeverno-istočnog dijela Zagrebačke županije

2.

Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

3.

Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza studenata

4.

Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2006/07

5.

Zaključak o financiranju školske prehrane u školskoj godini 2006/07

Na temelju 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela,
broj 5/01. i 11/06), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 14. sjednici, održanoj 22. rujna
2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih
osnivača na području Grada Dugog Sela

Članak 1.
Grad Dugo Selo sufinancirat će program predškolskog odgoja u dječjim vrtićima
i drugih osnivača (privatni vrtići) na području Grada Dugog Sela, nakon što
novoosnovani vrtići dostave Gradu Rješenje kojim se odobrava dječjem vrtiću početak
obavljanja djelatnosti, sukladno članku 11. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
("Narodne novine", broj 10/97.).
Članak 2.
Sufinanciranje iz gradskog Proračuna iznosi 800,00 kuna po djetetu, za primarni
10-satni program njege, odgoja i naobrazbe djece.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke, pravo na sufinanciranje cjelodnevnog boravka ostvaruje se:
1. ako zamolba za upis djeteta u Dječji vrtić "Dugo Selo" nije pozitivno riješena, na
temelju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Dugo
Selo" ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 1/99.)
2. ako su oba roditelja zaposlena
3. ako je roditelj redovni student
4. ako je dijete s teškoćama u razvoju
5. ako je dijete samohranih roditelja, uz uvjet da je roditelj zaposlen
6. ako je dijete uzeto na uzdržavanje, uz uvjet da su skrbnici zaposleni
7. ako je dijete iz obitelji s troje i više djece, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena
Članak 4.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje boravka u ustanovi iz članka 1. ove
Odluke potrebno je priložiti:
• uvjerenje o prebivalištu oba roditelja ili fotokopiju osobnih iskaznica
• uvjerenje o prebivalištu za dijete

za zaposlene kod:
a) pravnih osoba:
• potvrdu o zaposlenju (ne stariju od 30 dana)
• presliku porezne karticu - obrazac PK
• presliku porezne kartice za tekuću godinu - obrazac PK-l, ovjerenu original
pečatom od poslodavca
b) fizičkih osoba - vlasnike obrta:
• presliku obrtnice
c) vlasnika poduzeća:
• presliku Rješenja o upisu poduzeća u Sudski registar Trgovačkog suda
• presliku porezne kartice - obrazac PK
• presliku porezne kartice za tekuću godinu - obrazac PK-1, ovjerenu original
pečatom od poslodavca
Ukoliko se utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje su bile uvjet za prijem
djeteta (zaposlenost roditelja - skrbnika), donijet će se odluka o prestanku sufinanciranja
boravka djeteta u vrtiću. Odluka o prestanku sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću
donijet će se i u slučajevima kada je roditelj - skrbnik predočio potvrdu o zaposlenju koja
ne odgovara stvarnom stanju.
• za redovne studente, potvrda o redovnom školovanju
• za djecu s teškoćama u razvoju - medicinsku dokumentaciju
• potvrdu o boravku djeteta u privatnom dječjem vrtiću
Članak 5.
Predstavnici Grada Dugog Sela sudjelovat će u donošenju Odluke o prijemu
djece u privatni dječi vrtić.
Članak 6.
Grad Dugo Selo i privatni dječji vrtići iz članka 1. ove Odluke, sklopit će ugovore
o međusobnim pravima i obvezama.
Članak 7.
Privatni dječji vrtići dostavljat će Gradu Dugom Selu do 05.-tog u mjesecu, za
protekli mjesec, račun sa specificiranim korisnicima i njihovim adresama.
Članak 8.
Grad Dugo Selo se obvezuje da će u roku od 15 dana, od dana ispostave
računa iz članka 7. ove Odluke, uplatiti sredstva na žiro račun dječjih vrtića.
Članak 9.
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Upravni odjel
za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela.

Članak 10.
Gradsko vijeće Grada Dugog Sela u roku od jedne godine, od stupanja na
snagu ove Odluke, donijet će plan mreže dječjih vrtića za područje Grada Dugog Sela.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.

Klasa: 023-01/06-01/494
Urbroj: 238/07-06-1
Dugo Selo, 22. rujna 2006.

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

Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/06-01/49
URBROJ: 238/07-06-6
Dugo Selo, 22. rujna 2006.
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine,
broj 105/04.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01. i 11/06.) Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 14. sjednici, održanoj 22.
rujna 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
1. U dijelu Ferenčakove ulice (od Sportske ulice do Srednje škole "Dugo Selo")
postavit će se na dva mjesta umjetne izbočine, a promet se ograničava na 30
km/h.
2. Sastavni dio ovog Zaključka je Prometno rješenje u mjerilu 1: 2000.

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

Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 15.
redovnoj sjednici, održanoj 14. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju inicijative Zagrebačke županije za okrupnjavanje
distributera plina na području sjeverno-istočnog dijela Zagrebačke
županije
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se inicijativa Zagrebačke županije i distributera plina sa
područja Zagrebačke županije i to KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o., DUKOM-a d.o.o.
Dugo Selo, ZELINSKIH KOMUNALIJA d.o.o. i IVAKOP-a d.o.o. Ivanić Grad, za
okrupnjavanjem distributera plina na području sjeverno-istočnog dijela Zagrebačke
županije, osnivanjem novog trgovačkog društva za distribuciju plina od strane naprijed
navedenih komunalnih društava.
Članak 2.
Zadužuje se direktor komunalnog društva «DUKOM» d.o.o. Dugo Selo Mladen
Vrabec da radi na svim potrebnim radnjama vezanim za osnivanje novog društva za
distribuciju plina.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i Glasniku
Zagrebačke županije.

Klasa: 023-01/06-01/476
Urbroj: 238/07-06-1
Dugo Selo, 14. rujna 2006.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Boris Mahač, dipl.ing., v.r.

Na temelju 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela,
broj 5/01. i 11/06), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 15. sjednici, održanoj
14. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o subvencioniranju troškova
prijevoza učenika srednjih škola
Članak 1.
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2006. godinu osigurana su sredstva za
subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola, sa područja Grada Dugog
Sela, u visini od 400,00 kuna po učeniku, koji ima prebivalište na području Grada Dugog
Sela.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke učenici koji koriste prijevoz vlakom ostvaruju pravo na
subvenciju u visini od 40,00 kuna za kupnju mjesečne priključne karte.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke učenici koji koriste prijevoz autobusom "Čazmatrans" d.d.
ostvaruju pravo na subvenciju u visini od 40,00 kuna, za kupnju mjesečnih karata.
Članak 4.
Međusobna prava i obveze regulirat će se posebnim ugovorom između Grada
Dugog Sela i prijevoznika.
Članak 5.
Za ostvarivanje prava iz članka 2. i 3. ove Odluke potrebno je predočiti:
• dokaz o prebivalištu učenika – osobna iskaznica učenika ili roditelja
• potvrda o redovnom školovanju
• izjava o korištenju prijevoznog sredstva
Članak 6.
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Upravni odjel
za društvene djelatnosti.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.
Klasa: 023-01/06-01/472
Urbroj: 238/07-06-1
Dugo Selo, 14. rujna 2006. god.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Boris Mahač, dipl. ing., v.r.

Na temelju 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela,
broj 5/01. i 11/06), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 15. sjednici, održanoj
14. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o subvencioniranju troškova
prijevoza studenata
Članak 1.
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2006. godinu osigurana su sredstva za
subvencioniranje troškova prijevoza studenata, sa područja Grada Dugog Sela, u visini
od 400,00 kuna po studentu, koji ima prebivalište na području Grada Dugog Sela.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke studenti koji koriste prijevoz vlakom ostvaruju pravo na
subvenciju u visini od 400,00 kuna za kupnju mjesečne ili godišnje priključne karte.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke studenti koji koriste prijevoz autobusom "Čazmatrans" d.d.
ostvaruju pravo na subvenciju u visini od 400,00 kuna, za kupnju mjesečnih karata.
Članak 4.
Međusobna prava i obveze regulirat će se posebnim ugovorom između Grada
Dugog Sela i prijevoznika.
Članak 5.
Za ostvarivanje prava iz članka 2. i 3. ove Odluke potrebno je predočiti:
• dokaz o prebivalištu studenta – osobna iskaznica
• potvrda o redovnom školovanju
Članak 6.
Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Upravni odjel
za društvene djelatnosti.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.

Klasa: 023-01/06-01/473
Urbroj: 238/07-06-1
Dugo Selo, 14. rujna 2006. god.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Boris Mahač, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.) i članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik grada Dugog Sela, broj 6/05.), Gradsko
poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 15. sjednici, održanoj 14. rujna 2006. godine,
donijelo je

ODLUKU
o broju i visini stipendija za školsku godinu
2006/2007.
Članak 1.
U školskoj godini 2006/2007., Grad Dugo Selo dodijelit će 5 stipendija za učenike
srednjih škola i 5 stipendija za studente.
Članak 2.
Visina stipendije za učenike srednjih škola utvrđuje se u iznosu od 400,00 kuna.
Visina stipendije za studente utvrđuje se u iznosu od 600,00 kuna.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.

KLASA: 023-01/06-01/474
URBROJ: 238/07-06-1

Predsjednik
Gradskog poglavarstva

Dugo Selo, 14. rujna 2006.

Boris Mahač, dipl.ing., v.r.

Gradsko poglavarstvo

KLASA: 021-05/06-01/48
URBROJ: 238/07-06-10
Dugo Selo, 14. rujna 2006. 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. i 11/06.)
Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 15. sjednici, održanoj 14. rujna 2006.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financiranju školske prehrane
I.
Iz Proračuna Grada Dugog Sela financirat će se školska prehrana u šk.god.
2006/2007. 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.

