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God. XV 25. siječnja 2008. Broj 1

 
K A Z A L O 

 
I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 
1. Odluka o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela za 2008. godinu 
  
2. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Dugom Selu za 2008. 

godinu 
  
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora Grada 

Dugog Sela za provedbu Programa «Grad  Dugo Selo – prijatelj djece» 
  
4. Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih 

krmača 
  
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih  djelatnosti 

koje se obavljaju temeljem ugovora 
  
6. Odluka o  mjesnoj samoupravi 
  
7. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i 

njihovih radnih tijela 
  
 



II. AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 
 
1. Zaključak o upućivanju na II. prethodnu raspravu nacrta Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega 
  
2. Zaključak o upućivanju na prethodnu raspravu nacrta Detaljnog plana uređenja 

«Kozinska» 
  
3. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Izmjene i 

dopune Detaljnog plana uređenja "Dubrava" 
  
4. Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava 
  
5. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske 

dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2008. godini 
  
6. Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2008. godini 

 
 



Na temelju članka 105. Zakona o proračunu (Narodne novine 96/03.) i članka 17. 
Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 05/01. i 11/06.), 
Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 26. sjednici, održanoj  23. siječnja 2008. godine, 
donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela u 2008. godini 

 
 

I. 
 
Prihvaća se kreditno zaduženje u iznosu od 22.000.000 kuna.  
 
 

II. 
 
Kreditnim sredstvima iz točke 1. financirat će se izgradnja komunalne infrastrukture 
sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. 
godinu. 
 
 

III. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke Grad Dugo Selo raspisat će natječaj za izbor 
najpovoljnijih uvjeta kreditiranja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 
 
 

IV. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Grada Dugog Sela. 
 
 
 
 
Klasa:  023-05/08-01/1 Predsjednik 
Urbroj: 238/07-03-08-1 Gradskog vijeća 
 
Dugo Selo, 23. siječnja 2008. god. 

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



  
 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora Grada Dugog 
Sela za provedbu Programa "Grad Dugo Selo – prijatelj djece" ("Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela", broj 8/07.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 26. sjednici, 
održanoj 23. siječnja 2008. godine, donijelo je 
 
 
IZVEDBENI PLAN OSTVARIVANJA PRAVA I POTREBA 

DJECE  U GRADU DUGOM SELU ZA 2008. GODINU 
 
 
Programsko područje broj 1: 
 

PROGRAM I PLAN GRADA ZA OSTVARIVANJE  
PRAVA I POTREBE DJECE 

 
 

Odluka o uključivanju u akciju: Gradovi i općine prijatelji djece 
a) Naziv tijela koje je donijelo odluku: Gradsko poglavarstvo grada Dugog Sela 
b) Kada je odluka donesena: 27.10.2000. 

 
Cilj akcije: motivirati odrasle da potpunije ostvaruju prava I potrebe djece priznata u 
konvenciji UN o pravima djeteta. 
 
Program akcije Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:  
1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu 
2. intersektorsku suradnju,  
3. aktivnu participaciju djece u zajednici,  
4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu, pa i  
5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.  

 
Izvedbeni plan akcije Gradovi/općine – prijatelji djece za Grad Dugo Selo oslanja se na 
programske zahtjeve akcije. Sudjelovanje i provođenje akcije dugoročno ima za cilj 
podizanje kvalitete življenja u Gradu Dugom Selu. 
 
 
 

Broj djece i stanovnika u gradu/općini u 2007. godini: 
 
 
Dob djece Broj djece, mladeži i 

stanovnika 
% djece prema br. 
stanovnika 

0-1 godine 397 2% 
2-3  godine 452 2.5 % 



4-6 godina 684 3.5% 
7-14 godina 1 948 10% 
15-18 godina 955 5% 
Ukupno djece: 4 436 23 % 
Ukupno stanovnika: 18 800  
 
Podaci policije su upitni. 
3-4/ Koordinacijski odbor Akcije ( podaci o osnivanju, sjedištu i imena članova KO) 
 
Osnovan dana: 25.09.2007.  
Sjedište (adresa) Grad Dugo Selo Ulica Josipa Zorića1,  

10 370 Dugo Selo 
Sastav: Ime i prezime Organizacija koju zastupa 
Predsjednik: 1. Željka Panian Dječji vrtić «Dugo Selo», 

odgojiteljica 
Članovi: 2. Jasminka Kokot Bambić 

 
 
 
3. Snježana Fuks 
 
4. Višnja Novak 
 
5. Damir Šprljan 
 
 
6. Marijana Tečić 
 
7. Marijana Pekvarić 
8. Zvonko Pokas 
 
9. Krunoslav Ban 
 
 
10. Zvjezdana Budor Klarić 
 
11. Marina Akmačić 
 
 
12. Gordana Kocaj 
 
13. Darinka Svetec 
 

dr.vet.med., Pučko otvoreno 
učilište, voditeljica odjela za 
izobrazbu, zamjenica 
gradonačelnika 
Dječji vrtić «Dugo Selo», 
odgojiteljica 
Dom zdravlja Dugo Selo, 
dr.med., pedijatar 
Osnovna škola «Dugo Selo» 

socijalni pedagog Osnovne 
škole "Dugo Selo". 
Osnovna škola «Dugo Selo» 
Učiteljica razredne nastave 
Centar za socijalnu skrb Dugo 
Selo, socijalni radnik 
Stolnoteniski športski klub 
Dugo Selo, trener 
Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Andrilovec 
Grad Dugo Selo, Stručni 
suradnik za gospodarstvo 
 Policijska postaja Dugo Selo, 
službenik za maloljetnu 
delikvenciju 
Gradsko društvo Crveni križ 
Dugo Selo, tajnica 
Srednja škola Dugo Selo, 
ravnateljica 

 
 
 
 



5/ Sudionici u provedbi Akcije (nazivi tijela, stručnih službi, ustanova, udruga i drugih) 
 

• Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela 
• Upravni odjel za gospodarstvo Grada Dugog Sela 
• Gradska knjižnica “Dugo Selo” 
• Policijska postaja “Dugo Selo” 
• Osnovna škola “Dugo Selo” 
• Srednja škola “Dugo Selo” 
• Dječji vrtić “Dugo Selo” 
• Dječji vrtić “Buba Biba” (privatni vrtić) 
• Dječji vrtić “Didi” (privatni vrtić) 
• Dječji vrtić “Slavuj” (privatni vrtić) 
• Gradsko društvo Crvenog križa” Dugo Selo”  
• Župa Dugo Selo 
• Pučko otvoreno učilište “Dugo Selo” 
• Turistička zajednica grada “Dugo Selo” 
• Radio “Martin” 
• Vatrogasna zajednica Dugo Selo 
• Zajednica sportskih udruga “Dugo Selo” 
• Centar za socijalnu skrb Dugo Selo 
• Dom zdravlja “Dugo Selo” 
• KUD “Preporod” 
• Udruga “Rodna Gruda” 
• Gradski zbor “Dugo Selo” 
• Glazbeni studio “Cerovac” 

 
 
Programsko područje broj 2: 
 

NAMJENSKA NOVČANA SREDSTVA U GRADU  
ZA ZAŠTITU I ODGOJ DJECE 

 
Planirana novčana sredstva za djecu u 
gradu za 2008. godinu: 

 

a) za odgoj i obrazovanje 10.346.010,00 
  4.041.400,00 
     246.000,00 

b) za zdravstvenu zaštitu 
c) za socijalnu skrb 

    
     897.000,00     

d) za kulturu      706.000,00 
e) za šport i rekreaciju   2.230.000,00   
f) za aktivnosti udruga s djecom i za 
djecu 

     187.000,00 

g) za ostale potrebe djece      190.000,00 
     220.000,00 

UKUPNO KUNA: 19.063.410,00  (cca 20% proračuna) 



Programsko područje broj 3: 
 

POMOĆ I PODRŠKA UDRUGAMA GRAĐANA KOJE IMAJU 
PROGRAME ZA DJECU TE UKLJUČIVANJE DJECE U 

OSMIŠLJAVANJE ODLUKA KOJE SE NA NJIH ODNOSE 
 

Aktivnost: Nositelji aktivnosti: 
Osnovati Dječji forum. 
 

OŠ Dugo Selo; Marijana Tečić 
Grad Dugo Selo, Gradska 
knjižnica i čitonica Dugo Selo 

Osnovati Dječje gradsko vijeće. 
 

Grad Dugo Selo; OŠ Dugo Selo – 
Damir Šprljak, psiholog 

Posvetiti veću pozornost medijskoj 
prezentaciji rezultata rada udruga s 
djecom. 

J. Kokot Bambić ( Pučko otvoreno 
učilište), OŠ Dugo Selo, 
Dugoselska kronika, Radio Martin 

Poticati osmišljavanje novih oblika 
udruživanja građana i njihova djelovanja 
u pomoći djeci, osobito onoj s teškoćama 
u razvoju. 

Koordinacijski odbor 
Grad Dugo Selo 

Dodjeljivati gradska priznanja ( i 
nagrade) udrugama i njihovim članovima 
za posebne uspjehe u volonterskom i 
stručnom doprinosu u korist djece. 

Grad Dugo Selo 

Promicati prava djece sukladno 
konvenciji UN-a. 

Svi sudionici Akcije 

 
 
Programsko područje broj 4:   
 

DIJETE U SIGURNOM I ZDRAVOM GRADU 
 

Aktivnost: Nositelji aktivnosti: 
Akcije za zdrav okoliš, čist zrak, zdravu i 
pitku vodu. 

Grad Dugo Selo, Dječji vrtići, 
Osnovna škola Dugo Selo, Srednja 
škola Dugo Selo, Turistička zajednica 

Bez pušenja u prostorijama gdje borave 
djeca. 

Osnovna škola Dugo Selo, Srednja 
škola Dugo Selo 

Pregledi sigurnosti autosjedalica  
 

Udruga Roda 

Poduzimati mjere i akcije za olakšavanje 
komunikacije i kretanja invalidne djece i 
djece s teškoćama u razvoju. 

Grad Dugo Selo, Društvo invalida 
Dugo Selo, Crveni križ, Osnovna 
škola Dugo Selo, Srednja škola 

Akcije i tečajevi za povećanje sigurnosti 
djece u prometu 

Osnovna škola, Policijska postaja 
Dugo Selo, Biciklistički klub, Vrtići 

Akcije i tečajevi za povećanje sigurnosti 
od požara 

Vatrogasna zajednica DS, Osnovna 
škola, Vrtići, Srednja škola 

 



Programsko područje broj 5: 
 

ZDRAVLJE DJECE 
 

Aktivnosti: Nositelji aktivnosti: 
 Poduzimati mjere i akcije za njegu zuba. 
 

Stomatološka služba Doma 
zdravlja ZŽ, dječji vrtići, Osnovna 
škola 

Promidžba dojenja novorođenog djeteta. 
 

Udruga Rode, Dom zdravlja ZŽ- 
patronažna služba 

Akcije preventivnog djelovanja za razvoj 
zdravog načina života. 

Dr. V. Novak, dječji vrtići 

Akcije za zdravu i redovitu prehranu 
djece u obitelji i ustanovama. 

Dr. V. Novak, dječji vrtići 

Zdravstveni nadzor nad ustanovama i 
objektima u kojima borave djeca. 

Dr. V. Novak,  Higijensko- 
epidemiološka služba DZZŽ, dječji 
vrtići 

 
 
Programsko područje broj 6: 
 

ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE 
 

Aktivnosti: Nositelji aktivnosti: 
Zalagati se za povećanje smještajnih 
kapaciteta djece u vrtićima kao i djece s 
posebnim potrebama. 

Grad Dugo Selo, Dječji vrtić Didi 

Suradnja odgojno-obrazovnih ustanova sa 
subjektima lokalne zajednice. 

Odgojno – obrazovne ustanove 

Pomoć djeci s teškoćama u učenju i 
razvoju. 

Osnovna škola Dugo Selo, Udruga 
Orion 

Potpora učenju stranih jezika. 
 

Pučko otvoreno učilište, Grad Dugo 
Selo 

Pružanje posebnih sadržaja i poticaja 
darovitoj djeci. 

Grad Dugo Selo, Zagrebačka 
županija, Osnovna škola Dugo Selo 

Gradnja novih odgojno-obrazovnih 
objekata. 
 

Grad Dugo Selo, Ministarstvo 
obrazovanja i športa, Zagrebačka 
županija 

 
 
Programsko područje broj 7: 

 
SOCIJALNA SKRB ZA DJECU 

 
Aktivnost: Nositelji aktivnosti: 

Izrada programa podrške obiteljima djece s 
posebnim potrebama.  

Crveni križ Dugo Selo 



Posebna potpora obiteljima sa više djece. Crveni križ Dugo Selo 
Suzbijanje i prevencija društveno 
neprihvatljivog ponašanja djece. 

Osnovna škola Dugo Selo 

Akcije prevencije ovisnosti djece o 
pušenju, alkoholu i drogama. 

PU Zagrebačka, Osnovna škola 
Dugo Selo, Grad Dugo Selo 

 
 
Programsko područje broj 8: 

 
KULTURA I ŠPORT DJECE I ZA DJECU 

 
Aktivnosti: Nositelji aktivnosti: 

Poticati rad ustanova i udruga koje pružaju 
djeci kulturne sadržaje. 

Grad Dugo Selo, Pučko otvoreno 
učilište, Gradska knjižnica, KUD 
Preporod, Udruga Rodna gruda, 
Glazbeni studio Cerovac 

Zalagati se za proširenje dječjeg odjela 
knjižnice novim radionicama i audio-video 
opremom. 

Grad Dugo Selo, Pučko otvoreno 
učilište, Gradska knjižnica 

Društvene i stručne akcije za poticanje svih 
vrsta dječjeg stvaralaštva (dodjela 
priznanja djeci za likovno, literarno i dr. 
stvaralaštvo). 

Grad Dugo Selo 

Akcije za populariziranje kulturnih 
vrijednosti i za njihovu dostupnost što 
većem broju djece. 

Turistička zajednica, Pučko 
otvoreno učilište, odgojno-
obrazovne ustanove 

Organiziranje umjetničkog stvaralaštva 
djece povodom Majčinog dana i Dana 
obitelji, Dječjeg tjedna, Dana grada, 
Dugoselskih jeseni i ostalih svečanosti.  

Grad Dugo Selo, udruge, ustanove, 
Turistička zajednica DS 

Uključivanje što više djece u dječje KUD-
ove, športske udruge, izviđače i druge 
udruge koje okupljaju djecu. 

Sajam mogućnosti- OŠ, PU 
Zagrebačka 

Akcija za prikupljanje kvalitetnih dječjih 
igračaka. 

Dječji vrtić Dugo Selo 

Organiziranje sezonskih dječjih igara i 
športskih natjecanja (biciklijada, rolijada) I 
dječjih športskih susreta. 

Izviđački odred, Biciklistički klub, 
Crveni križ 

Poticanje rada dječjih sekcija u kulturno-
umjetničkim društvima. 

Grad Dugo Selo, Preporod, Rodna 
gruda 

Poticanja razvoja dječjih športskih udruga. 
 

Grad Dugo Selo, Zajednica 
športskih udruga 

Potpora razvoju djece nadarene za 
pojedine športove. 

Grad Dugo Selo, Zajednica 
športskih udruga 

Organiziranje Međunarodnog festivala 
dječjeg folklora. 

Grad Dugo Selo, Preporod, 
Turistička zajednica 

Prilagodba športskih terena i dvorana za Grad Dugo Selo 



djecu, a koji će biti pristupačni i djeci s 
teškoćama u razvoju. 
 
 
Programsko područje broj 9: 
 

SLOBODNO VRIJEME I REKREACIJA DJECE 
 
 

Aktivnosti: Nositelji aktivnosti: 
Osnivanje i rad kreativnih radionica i 
tečajeva prema interesu djece. 

Pučko otvoreno učilište 

Osnivanje i rad dječjih novinarskih 
redakcija pri Dugoselskoj kronici, Radio 
Martinu. 

Pučko otvoreno učilište, Osnovna 
škola Dugo Selo 

Poticanje informatičke aktivnosti djece. 
 

Pučko otvoreno učilište 

Obnova svih sportskih terena u gradu i 
izgradnja dječjih igrališta.  

Grad Dugo Selo 

Sudjelovanje djece na završnim dječjim 
priredbama, susretima, smotrama, 
županijskim, državnim i međunarodnim  
priredbama. 

Udruge, Osnovna škola Dugo Selo, 
Srednja škola Dugo Selo, Pučko 
otvoreno učilište 

Ekološke aktivnosti djece na upoznavanju i 
zaštiti okoliša. 

Turistička zajednica, Vrtići, 
Osnovna škola, Srednja škola, 
Crveni križ 

Radne akcije na čišćenju divljih odlagališta 
otpada. 

Srednja škola Dugo Selo 

Opremanje rekreacijskih centara Grad Dugo Selo 
Omogućavanje boravka i osmišljavanje 
rekreativnih programa djece u dječjim 
odmaralištima (ljetovališta).  

Grad Dugo Selo, Društvo Naša 
djeca DS, Dječji vrtić Dugo Selo, 
Crveni križ DS 

 
 
Programsko područje broj 10: 
 

POMOĆ I PODRŠKA RODITELJIMA U  
SKRBI I ODGOJU DJECE 

 
Aktivnosti: Nositelji aktivnosti: 

Participacija u troškovima roditelja ( koji 
imaju niže prihode ili su nezaposleni) za 
nabavu dječje hrane, posebnih lijekova, 
odjeće, obuće, školskog pribora, dječjih 
knjiga i igračaka. 

Centar za socijalnu skrb Dugo 
Selo, Crveni križ, Grad Dugo Selo 

Akcije prevencije zlostavljanja djece i Centar za socijalnu skrb DS, 



primjena sankcija roditeljima koji 
zlostavljaju djecu 

Policija postaja DS, Grad DS, 
Udruga Rode 

Pomoć organizatorima škola, savjetovališta 
i drugih oblika izobrazbe za odgovorno 
roditeljstvo. 

Dječji vrtić Dugo Selo, Centar za 
socijalnu skrb DS, Crveni križ DS 

Senzibiliziranje odraslih osoba u socijalnoj 
sredini za razumijevanje i ostvarivanje 
različitosti potreba djece. 

Svi sudionici 

 
 
 
 
 
Klasa: 023-05/08-01/7  Predsjednik 
Urbroj: 238/07-03-08-1  Gradskog vijeća 
Dugo Selo, 23. siječnja 2008. god.  Anto Bauer, dipl.ing., v.r. 
 
 



 Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela, broj 5/01. i 11/06.), a u vezi točke 4. Zaključka Gradskog poglavarstva Grada 
Dugog Sela, Klasa: 021-05/00-01/37, Urbroj: 238/07-00-32, od 27.10.2000. godine, 
Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 26. sjednici, održanoj 23. siječnja  2008. godine, 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Koordinacijskog 
odbora Grada Dugog Sela za provedbu Programa 

"Grad Dugo Selo – prijatelj djece" 
 
 
 

 
Članak 1. 

 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o osnivanju Koordinacijskog 
odbora Grada Dugog Sela za provedbu Programa "Grad Dugo Selo – prijatelj djece" 
("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 8/07.), mijenja se članak 2. stavak 1. točka 
5., tako da se riječi "Mara Mamuza, učitelj razredne nastave Osnovne škole  " Dugo 
Selo" zamjenjuju riječima "Damir Šprljan, socijalni pedagog Osnovne škole "Dugo Selo". 
 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
 
 
 
Klasa:  023-05/08-01/6  Predsjednik 
Urbroj: 238/07-03-08-1  Gradskog vijeća 
Dugo Selo, 23. siječnja  2008. 
god. 

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

 



                                                                                                                                
Na temelju članka 3. st. 1. točka 8., a u svezi stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu države (“Narodne novine broj 102/02) i 17. Statuta Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 05/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog 
Sela, na 26. sjednici, održanoj  23. siječnja  2008. godine, donijelo je 
 

 
O D L U K U 

 
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja 

krava plotkinja i rasplodnih krmača 
 
 

Članak 1. 
 
Grad Dugo Selo u 2008. godini sufinancirat će umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i 
rasplodnih krmača u vlasništvu individualnih poljoprivrednika koji imaju prebivalište na 
području Grada Dugog Sela. 
 

Članak 2. 
 
U Proračunu Grada Dugog Sela za namjenu navedenu u članku 1. ove Odluke, Grad 
Dugo Selo  osigurao je sredstva 
 

Članak 3. 
 
Grad Dugo Selo sufinancirat će umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i rasplodnih 
krmača na način da odobrava 250,00 kuna po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji i 
150,00 kuna po jednoj rasplodnoj krmači u 2008. godini. 
 

Članak 4. 
 
 Sredstva iz članka 3. ove Odluke isplaćivat će se temeljem izvješća Veterinarskoj 
ambulanti, koja je obavila ovu uslugu. 
 

Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
 
Klasa:  023-05/08-01/4 Predsjednik 
Urbroj: 238/07-03-08-1 Gradskog vijeća 
 
Dugo Selo, 23. siječnja 2008. god. 

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



 Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 
broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog 
Sela, na 26. sjednici, održanoj 23. siječnja  2008. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama 
Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti 

koje se obavljaju temeljem ugovora 
 
 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora  
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/05.),  članak 7.  stavak 11. mijenja se tako 
da sada glasi: Komunalne poslove u vrijednosti do 70.000,00 kn, bez PDV-a, 
gradonačelnik Grada Dugog Sela može izravno ugovoriti". 
  
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog 
Sela. 
 
 
 
 
 
Klasa:  023-05/08-01/3 Predsjednik 
Urbroj: 238/07-03-08-1 Gradskog vijeća 
 
Dugo Selo, 23. siječnja 2008. god. 

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



Na temelju članka 57. - 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i 
članaka 57. – 68. Statuta Grada Dugog Sela ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 
5/01. i 11/06.), a u vezi članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na  26. sjednici, 
održanoj 23. siječnja  2008. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o mjesnoj samoupravi 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom uređuje se oblik mjesne samouprave na području Grada Dugog 
Sela, djelokrug rada mjesnih odbora, zadaće i ovlasti mjesnih odbora i druga pitanja od 
važnosti za život i rad građana na području za koje se osnivaju, te način izbora i opoziva 
tijela mjesnih odbora. 
 
 

Članak 2. 
 
 Mjesni odbor je pravna osoba. 
 Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad 
građana. 
 
 

Članak 3. 
 
Mjesni odbori kao jedinica mjesne samouprave osnovani su Statuom Grada Dugog Sela 
. 
Mjesni odbor osnova se za jedno naselje ili više međusobno povezanih naselja ili 
dijelova većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu 
cjelinu. 
 
 

Članak 4. 
 
Na području Grada Dugog Sela osnovani su mjesni odbori: 

1. Mjesni odbor Andrilovec za područje naselja Andrilovec 
2. Mjesni odbor Donje Dvorišće za područje naselja Donje Dvorišće 
3. Mjesni odbor Dugo Selo za uže područje Grada 
4. Mjesni odbor Leprovica za područje naselja Leprovica 
5. Mjesni odbor Lukarišće za područje naselja Lukarišće 
6. Mjesni odbor Mala Ostrna za područje naselja Mala Ostrna 
7. Mjesni odbor Prozorje za područje naselja Prozorje 
8. Mjesni odbor Velika Ostrna za područje naselja Velika Ostrna. 



Članak 5. 
 
 Člankom 4. ove Odluke Mjesni odbori obuhvaćaju jedno naselje osim Mjesnog 
odbora Dugo Selo za uže područje Grada. 
 
 

Članak 6. 
 
 Mjesni odbor Dugo Selo za uže područje Grada obuhvaća područja više naselja, i 
to naselja Dugo Selo, Kopčevec, Kozinščak i Puhovo. 
 
 

Članak 7. 
 
 Tijela Mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora i predsjednik Vijeća Mjesnog 
odbora. 
 Mandat članova Vijeća Mjesnog odbora traje 4 godine. 
 Izbornu jedinicu za izbor Vijeća Mjesnog odbora čini cjelokupno područje 
Mjesnog odbora. 
 
 

Članak  8. 
 
 Broj članova Vijeća Mjesnog odbora utvrđuju se ovom Odlukom, a iznose: 

1. Za Vijeće Mjesnog odbora Andrilovec 5 članova. 
2. Za Vijeće Mjesnog odbora Donje Dvorišće 5 članova.  
3. Za Vijeće Mjesnog odbora Dugo Selo za uže područje Grada 9 članova. 
4. Za Vijeće Mjesnog odbora Leprovica 5 članova. 
5. Za Vijeće Mjesnog odbora Lukarišće 5 članova. 
6. Za Vijeće Mjesnog odbora Mala Ostrna 5 članova.  
7. Za Vijeće Mjesnog odbora Prozorje 5 članova. 
8. Za Vijeće Mjesnog odbora Velika Ostrna 5 članova. 

 
 

Članak  9. 
 
 Vijeće Mjesnog odbora biraju građani s područja Mjesnog odbora koji imaju 
biračko pravo neposrednim tajnim glasovanjem a na postupak izbora odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
 
 

Članak  10. 
 
 Postupak kandidiranja, izradu i podnošenje liste, te provođenje samih izbora za 
članove Vijeća Mjesnih odbora provodi se na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada 
Dugog Sela o provedbi izbora u Mjesnim odborima. 
 Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se točan datum održavanja izbora. 



 Odluka o raspisivanju izbora u Mjesnim odborima objavljuje se na oglasnoj ploči 
sjedišta Mjesnog odbora i u Javnom glasilu. 
 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 
dana niti više od 60 dana. 
 
    

Članak  11. 
 
 Član Vijeća Mjesnog odbora ne može istovremeno biti gradonačelnik, zamjenik 
gradonačelnika, član Gradskog poglavarstva, pročelnik i djelatnik u Upravnim odjelima 
Grada Dugog Sela, član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada, te 
ravnatelj ustanove koje je Grad osnivač. 
 
 

Članak  12. 
 
 Članovi Vijeća Mjesnog odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost, ukoliko 
članu Vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koji je izabran. 
 Člana Vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s 
dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj 
liste. 
 Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka 
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabrani član, a kojeg odredi 
politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripao član Vijeća kojem je prestao mandat. 
 Zamjenik člana Vijeća počinje obnašati dužnost nakon što je članu Vijeća prestao 
mandat. 
 Člana Vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s te liste. 
 
 

Članak  13. 
 
 Mandat članova Vijeća traje do isteka tekućeg mandata, a član Vijeća nema 
obvezujući mandat i nije opoziv. 
 
 

Članak  14. 
 
 Na prestanak mandata člana Vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg 
mandata shodno se primjenjuju odredbe Zakona kojima se uređuje prestanak mandata 
članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 
 Članu Vijeća prestaje mandat i ako počne obnašati dužnost iz članka 11. ove 
Odluke, i to danom stupanja na dužnost. 
 
 
 
 
 



Članak  15. 
 
 Liste za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora predlažu političke stranke 
registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. 
 Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova Vijeća na način 
propisan njihovim Statutom odnosno posebnom Odlukom donesenom na temelju 
Statuta. 
 Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu 
ravnopravnosti spolova. 
 Dvije ili više registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za 
izbor članova Vijeća. 
 
 

Članak  16. 
 
 Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za 
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 30 potpisa. 
 Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika 
nezavisne liste. 
 
 

Članak  17. 
 
 Potpisi birača  prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, 
godina rođenja,  adresa, za svakog potpisanog predlagatelja. 
 
 

Članak  18. 
 
 Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 
12 dana, od dana raspisivanja izbora. 
 Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, ako 
postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja 
je listu predložila. 
 Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je "Nezavisna lista Mjesnog 
odbora __________". 
 Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi. 
  
 

Članak  19. 
 
 Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene liste za 
izbor članova Vijeća Mjesnog odbora, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka 
roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista. 
 
 
 
 



Članak  20. 
 
 Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva 
političke stranke odnosno koalicije koja je listu predložila. 
 Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu ona će se unijeti na 
zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu. 
  
 

Članak  21. 
 
 Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici 
nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izborih programa i 
izbornu promidžbu. 
 Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje 
zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora. 
 
 

Članak  22. 
 
 Na dan koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do 
zatvaranja birališta u 19,00 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba i svako 
objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora. 
  
 

Članak  23. 
 
 Tijela za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora su Gradsko izborno 
povjerenstvo Grada Dugog Sela i birački odbori. 
 Financijska sredstva za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora 
osiguravaju se u Proračunu Grada Dugog Sela. 
 
 

Članak  24. 
 
 Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela ima stalni i prošireni sastav. 
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici. 
Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće Grada Dugog 
Sela. 
 Predsjednik i zamjenik predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva moraju biti 
diplomirani pravnici. 
 Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, 
utvrđivanju i objavi lista za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora, a čine ga po 2 
predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije, i 2 dogovorno predložena 
predstavnika oporbenih stranaka,  sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada 
Dugog Sela. 
 Ako se ne postigne dogovor o dva predstavnika političkih stranaka i njihovim 
zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata. 
 



 
Članak  25. 

 
 Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe 
glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja. 
 Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. 
 Izborno povjerenstvo imenuje predsjednika i zamjenika biračkog odbora 
najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora. 
Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog 
člana ili zamjenika određuju oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu 
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. 
 Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti 
njihova imena Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Dugog Sela najkasnije 8 dana 
prije održavanja izbora. 
 Ukoliko političke stranke ne postupke sukladno stavku 5. ovoga članka, Gradsko 
izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove izbornog povjerenstva. 
 
 

Članak  26. 
 
 Gradsko izborno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

• propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora 
• donosi obvezatne upute za rad biračkog odbora 
• donosi obvezatne upute o pravima i dužnostima promatrača, kao i načinu 

praćenja provedbe izbora 
• neposredno nadzire rad biračkih odbora 
• brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća 
• imenuje članove biračkih odbora 
• određuje biračka mjesta za izbore članova Vijeća 
• nadzire rad biračkih odbora 
• obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora za Vijeća Mjesnih odbora 
• na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu 

listu 
• nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova Vijeća 
• prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima 
• objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća i 
• obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove Vijeća sukladno 

Zakonu i ovoj Odluci 
 
 

Članak  27. 
 
 Rezultate izbora za članove Vijeća utvrđuje Gradsko izborno povjerenstvo na 
temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima. 
 Nakon što Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove 
Vijeća odmah će objaviti: 

• broj birača upisanih u popis birača Mjesnih odbora 



• koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista 
• koliko je bilo nevažećih glasačkih listića 
• broj mjesta u Vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista, te 
• imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za 

članove Vijeća. 
 

Članak  28. 
 
Nakon objave rezultata izbora za Vijeće Mjesnog odbora, a koje objavljuje Gradsko 
izborno povjerenstvo, Vijeće Mjesnog odbora bira predsjednika i zamjenika predsjednika 
Mjesnog odbora između članova Vijeća na vrijeme od 4 godine, tajnim glasovanjem, na 
prvoj konstituirajućoj sjednici Mjesnog odbora. 
Za predsjednika izabran je član Vijeća Mjesnog odbora koji dobije natpolovičnu većinu 
glasova članova Vijeća. 
U slučaju spriječenosti, dužnost predsjednika Mjesnog odbora obnaša član Vijeća kojeg 
zato ovlasti predsjednik Mjesnog odbora. 
Vijeće Mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku i zamjeniku 
predsjednika. 
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora predstavlja Mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je 
Gradskom poglavarstvu Grada Dugog Sela, za povjerene mu poslove iz samoupravnog 
djelokruga rada. 
Predsjednik i članovi Vijeća Mjesnog odbora svoju dužnost obnašaju volonterski – bez 
naknade. 
 
 

Članak  29. 
 
 Vijeće Mjesnog odbora donosi Poslovnik o svom radu, program rada, financijski 
plan, izvješće o radu, te obavlja i druge poslove utvrđene Statuom Grada Dugog Sela. 
 Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i 
mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja rujna tekuće godine za narednu godinu. 
 
 

Članak  30. 
 
 Poslovnikom o radu detaljnije se uređuje način sazivanja i rad Mjesnog odbora, 
ostvarivanje i prava i dužnosti predsjednika Mjesnog odbora, način rada Vijeća, način 
odlučivanja, te druga pitanja značajna za rad Mjesnog odbora. 
 
 

Članak  31. 
 
 Programom rada utvrđuju se zadaci i aktivnosti Mjesnog odbora te izvori 
sredstava za njihovu realizaciju a osobito u pogledu: 
 a) vođenje skrbi o uređenju područja Mjesnog odbora 
 b) potrebe obavljanja komunalnih djelatnosti 
 c) potrebe socijalne skrbi stanovnika Mjesnih odbora 
 d) osiguranja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i športu 



 e) potrebe građana o djelokrugu brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom 
zdravlju 
 f) zaštite okoliša 
 g) davanja mišljenja glede raspolaganja nekretninama koje su u vlasništvu Grada 
Dugog Sela, a nalaze se na području Mjesnog odbora. 
 
 Program rada Mjesnog odbora obavezno se dostavlja putem Gradskog 
poglavarstva, Gradskom vijeću na suglasnost. 
 
 

Članak  32. 
 
 Gradsko vijeće Grada Dugog Sela može posebnom odlukom povjeriti Mjesnom 
odboru obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. 
 
 

Članak  33. 
 
 Mjesni odbori ostvaruju prihod od: 

a) sredstava iz Proračuna Grada Dugog Sela, namijenjena za redovno 
funkcioniranje rada Mjesnih odbora 

b) sredstava koje Mjesni odbor ostvari svojom djelatnošću u skladu sa Zakonom, 
Statutom i Odlukama Grada Dugog Sela  

c) dotacije pravnih subjekata i fizičkih osoba 
d) drugih sredstava u skladu sa Zakonom. 

 
Financijska sredstva osigurana na način utvrđen u stavku 1. ovog članka iskazuju se u 
financijskom planu Mjesnog odbora po izborima iz kojih potječu i raspoređuju za 
namjene utvrđene programom rada Mjesnog odbora u skladu sa Zakonom, Statutom i 
odlukama Gradskog vijeća. 
Mjesni odbori obvezni su upravljati, koristiti se i raspolagati raspoloživim sredstvima 
pažnjom dobrog gospodara. 
 
 

Članak  34. 
 
 Nadzor nad zakonitošću rada Mjesnih odbora obavlja Gradsko poglavarstvo 
Grada Dugog Sela. 
 
 

Članak  35. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela će najmanje jednom tromjesečno 
(kvartalno) organizirati zajednički sastanak članova Gradskog vijeća i predsjednika 
Vijeća Mjesnih odbora na kojima će se raspravljati djelovanje i rad Mjesnih odbora kao i 
druga pitanja iz djelokruga rada tijela Mjesnih odbora. 
 
 



Članak  36. 
  
 Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana, od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
 
 
Klasa:  023-05/08-01/2  Predsjednik 
Urbroj: 238/07-03-08-1  Gradskog vijeća 
Dugo Selo, 23. siječnja 2008.  Anto Bauer, dipl. ing., v.r. 
 



 
 
 Na temelju članka 31. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01. i 129/05.) i članka 17. Statuta Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada 
Dugog Sela, na 26. sjednici, održanoj 23. siječnja 2008. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
 

o naknadama članovima Gradskog vijeća, 
članovima Gradskog 

poglavarstva i članovima njihovih radnih tijela 
 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom utvrđuje se naknada troškova, odnosno naknada izgubljene 
zarade (u daljnjem tekstu: naknada), vijećnicima Gradskog vijeća, članovima Gradskog 
poglavarstva  njihovih radnih tijela, za rad na sjednicama, te za obavljanje i drugih 
poslova za potrebe Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela. 
 
 

Članak 2. 
 
 Visina naknade utvrđuje se kako slijedi: 
 

1. za predsjednika Gradskog vijeća 4.500,00 kuna, netto iznos, mjesečno 
2. za potpredsjednika Gradskog vijeća 3.500,00 kuna, netto iznos, mjesečno 
3. za ostale vijećnike Gradskog vijeća 500,00 kuna, neto iznos, za svaku sjednicu 
4. za članove radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće 300,00 kuna, netto iznos, za 

svaku sjednicu 
5. za zamjenike gradonačelnika, ako dužnost obavljaju  bez svojstva uposlenika 

4.500,00 kuna, netto iznos, mjesečno 
6. za članove Gradsko poglavarstvo 500,00 kuna, netto iznos, za svaku sjednicu 
7. za članove radnih tijela koje imenuje Gradsko poglavarstvo 300,00 kuna, netto 

iznos, za svaku sjednicu. 
 
 

Članak 3. 
 
 Novčana sredstva  za pripadajuće poreze, prireze i doprinose na isplaćene 
naknade iz članka 1. ove  Odluke, kao i isplaćene dnevnice osiguravaju se svake godine 
u Proračunu Grada Dugog Sela, te se isplaćuju sukladno važećim propisima. 
 



Članak 4. 
 
 Vijećnicima Gradskog vijeća, članovima Gradskog poglavarstva i drugim 
osobama pripada i pravo na nadoknadu materijalnih troškova za službena putovanja 
(dnevnice i slično), po općim propisima o tim naknadama, ako im je kao vijećnicima i 
drugim osobama odobreno službeno putovanje. 
 
 

Članak 5. 
 
 Obračun i isplata naknade iz članka 2. ove Odluke obavlja se po sjednicama, 
izuzev točke 1. i 2.  navedenog članka za koje se obračun i isplata obavlja mjesečno. 
 
 

Članak 6. 
 
 Iznimno od odredbe članka 2. ove Odluke, pravo na naknadu za rad u radnim 
tijelima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva nemaju članovi koji obnašaju dužnost 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, te zamjenici gradonačelnika. 
 Vijećnik i član Gradskog poglavarstva nema pravo na naknadu za rad u radnim 
tijelima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva u slučajevima kada se sjednica radnih 
tijela održava na dan održavanja sjednice Gradskog poglavarstva ili Gradskog vijeća. 
 

 
Članak 7. 

 
 Danom stupanja na snagu ove  Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadama 
članovima Gradskog vijeća, članovima Gradskog poglavarstva i članovima njihovih 
radnih tijela ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 5/01. i 2/03.). 
 
 

Članak 8. 
 
 Ova Odluka objavit će se  u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
 
 
Klasa:  023-05/08-01/5 
Urbroj: 238/07-03-08-1 

 Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Dugo Selo, 23. siječnja  2008. god.  Anto Bauer, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
 
 



GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:021-05/07-01/ 118  
URBROJ:238/07-07-4   
Dugo Selo,  19.12.2007. 
 
 
 Temeljem članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” 
broj 105/07.), članka 41. Statuta grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, 
broj 5/01. i 11/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 38. sjednici, održanoj 
19.12.2007.  godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

O UPUĆIVANJU NA II PRETHODNU  RASPRAVU NACRTA  IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG  PLANA  UREĐENJA ZA PODRUČJE 

MARTIN BREGA 
 
 

1. Prihvaća se nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  uređenja za 
područje Martin Brega za prethodnu raspravu, koji je izradio Urbanistički 
zavod Grada Zagreba,  a  sastoji se od:  

a) grafičkog dijela 
b)tekstualnog dijela. 

 

2. Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  uređenja za područje Martin 
Brega  upućuje se na II prethodnu raspravu.  
Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i 
preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o 
ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj uređenja i oblikovanja 
prostora u obuhvatu plana. 

 

3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi upućuje se nadležnim tijelima i 
osobama određenim posebnim propisima. 

 

4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu 
nositelja izrade plana: Grad Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1. 

 

5. II prethodna rasprava o nacrtu Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana  
uređenja za područje Martin Brega, održat će se 06. veljače 2008. godine 
u 9,00 sati u Vijećnici Grada Dugog Sela u Dugom Selu, Ulica Josipa 
Zorića 1. 

 

 
 
 

Predsjednik 
Gradskog poglavarstva 

Boris Mahač, dipl.ing. v.r. 
 



GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:021-05/07-01/118  
URBROJ:238/07-07-5   
Dugo Selo,  19.12. 2007. 
 
 Temeljem članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” 
broj 105/07.), članka 41. Statuta grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, 
broj 5/01. i 11/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 38. sjednici, održanoj 
19.12.2007.  godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

O UPUĆIVANJU NA PRETHODNU  RASPRAVU NACRTA DETALJNOG  
PLANA  UREĐENJA «KOZINSKA» 

 
 

1. Prihvaća se nacrt Detaljnog  plana  uređenja «KOZINSKA» za prethodnu 
raspravu, koji je izradio Urbanistički zavod Grada Zagreba,  a  sastoji se od:  

a) grafičkog dijela 
b) tekstualnog dijela. 

 

2. Nacrt Detaljnog  plana  uređenja «KOZINSKA» upućuje se na prethodnu 
raspravu. 
Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i 
preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o 
ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj uređenja i oblikovanja 
prostora u obuhvatu plana. 

 

3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi upućuje se nadležnim tijelima i 
osobama određenim posebnim propisima. 

 

4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu 
nositelja izrade plana: Grad Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1. 

 

5. Prethodna rasprava o nacrtu Detaljnog  plana  uređenja «KOZINSKA», 
održat će se 07. veljače 2008. godine u 9,00 sati u Vijećnici Grada Dugog 
Sela u Dugom Selu, Ulica Josipa Zorića 1. 

 

 
 
 
 

Predsjednik 
Gradskog poglavarstva 

Boris Mahač, dipl.ing. v.r. 
 



 Na temelju članka 21. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog 
građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i članka 22. Odluke o davanju u zakup 
javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava 
(Službeni glasnik grada Dugog Sela  broj 5/99), Poglavarstvo Grada Dugog Sela na 19. 
sjednici, održanoj     19. prosinca 2007. godine, donijelo je 
 
 

DOPUNU 
PLANA RASPOREDA KIOSKA 

I  POKRETNIH NAPRAVA 
 
 

Članak 1. 
 
 U planu rasporeda kioska i pokretnih naprava (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela  broj 6/99., 1/00., 3/00., 5/00., 5/01., 8/04., 7/05. i 10/06.) u članku 4. iza točke 34. 
dodaje se točka 35. koja glasi:  
           Dom zdravlja Dugo Selo – zapadna strana (kč. br. 587 k.o. Dugo Selo I) -  
prodaja tiskovina. 
 
 

Članak 2. 
 
 Ova Dopuna plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
  
KLASA:  023-01/07-01/856 
URBROJ: 238/07-07-1 
Dugo Selo, 19. prosinca 2007. 
 
 
 

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 38. sjednici, održanoj 
19. prosinca 2007. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
 

o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske 
dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2008. godini 

 
 

Članak 1. 
 
 U Proračunu Grada Dugog Sela za 2008. godinu osigurana su sredstva za 
sufinanciranje logopedskog tretmana djece predškolskog i školskog uzrasta u iznosu od 
30,00 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 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 
donijeti: 

• uvjerenje o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice roditelja 
• izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o prebivalištu djeteta 



• mišljenje liječnika pedijatra ili specijaliste školske medicine o potrebi provođenja 
logopedskog tretmana 

• račun 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 Odluka provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog 
Sela. 
 
 

Čanak 8. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog 
Sela. 
 
 
Klasa: 023-01/07-01/857 
Urbroj: 238/07-07-1 
 
Dugo Selo, 19. prosinca  2007. godine 
 
 

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 38. sjednici, 19. 
prosinca  2007. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o sufinanciranju djece predškolskog uzrasta u organiziranom 
boravku na području Grada Dugog Sela 

 
Članak 1. 

 
 U Proračunu Grada Dugog Sela za 2008. godinu osigurana su sredstva za 
sufinanciranje boravka djece predškolskog uzrasta u registriranim obrtima na području 
Grada Dugog Sela, u visini 15,00 kuna dnevno (radni dan) po djetetu. 
 

Članak 2. 
 
 Za ostvarivanje prava na novčanu potporu iz članka 1. ove Odluke potrebno je 
donijeti: 

• uvjerenje o prebivalištu roditelja ili fotokopiju osobne iskaznice 
• izvod iz matične knjige rođenih za dijete 
• potvrdu o pohađanju djeteta u registriranom organiziranom smještaju 
• račun roditelja otvoren u banci 

 
Članak 3. 

 
 Novčana potpora iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na temelju: 
rješenja o upisu obrta u obrtni registar mjesečnog izvješća o boravku djece 
 

Članak 4. 
 
 Novčana potpora isplaćivat će se početkom mjeseca na račun roditelja, a na 
temelju izvješća vlasnika obrta o pohađanju djeteta, za protekli mjesec. 
  

Članak 5. 
 
 Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog 
Sela. 
 

Čanak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog 
Sela. 
 
Klasa: 023-01/07-01/858  Predsjednik 
Urbroj: 238/07-07-1  Gradskog poglavarstva 
Dugo Selo, 19. prosinca  2007. god.  Boris Mahač, dipl.ing., v.r. 



Gradsko poglavarstvo 
 
KLASA: 021-05/07-01/118 
URBROJ: 238/07-07-19 
 
Dugo Selo, 19. prosinca  2007. god. 
 
 
 
Na temelju 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 
članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 
11/06.) i Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 38. sjednici, održanoj 19. 
prosinca  2007. godine, donijelo je 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 
Utvrđuje se iznos od 1.200,00 kuna na ime pomoći za opremu novorođenog djeteta u 
2008. godini. 
 
 
 

Predsjednik 
Gradskog poglavarstva 

Boris Mahač, dipl.ing. v.r. 
 


