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Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 27 sjednici, održanoj 10.
ožujka 2008. godine, donijelo je

GRADSKI PROGRAM
OBILJEŽAVANJA NACIONALNE KAMPANJE ZA BORBU PROTIV
OBITELJSKOG NASILJA NAD ŽENAMA
I. UVOD
Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama, dana 27. studenoga 2006.
godine u Madridu započelo je kampanju za borbu protiv nasilja nad ženama, a povodom
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25. studenog
2006. godine.
Republika Hrvatska se aktivno priključila u Kampanju, koja će se realizirati tijekom
2007. i 2008. godine.
Hrvatski Sabor je 13. listopada 2006. godine donio Nacionalnu politiku za
promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010. Ova Nacionalna politika sadrži
strateški okvir i akcijski plan djelovanja u sedam osnovnih područja, od kojih se peto
programsko područje odnosi na nasilje nad ženama.
Pravnu podlogu za donošenje Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti
spolova u hrvatsko zakonodavstvo uvode Zakon o ravnopravnosti spolova ("Narodne
novine", broj 116/03.) i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ("Narodne novine", broj
116/03.). Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji detaljno opisuje sve oblike nasilja, krug
mogućih počinitelja i niz zaštitnih mjera.
Osim toga, u cilju suzbijanja svakog oblika nasilja u obitelji Vlada RH usvojila je
Nacionalnu kampanju za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama "Za nasilje nema
opravdanja" za 2006. – 2008.
Odbor za provedbu Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad
ženama osnovan je pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Ciljevi Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama su
slijedeći:
- osnažiti stav države, društva i nadležnih državnih tijela o nužnosti osiguravanja
ustroja, organiziranosti i dovoljnog broja stručnjaka/inja koji/e će se baviti problematikom
nasilja u obitelji, kao preduvjeta za djelotvorniju zaštitu od nasilja u obitelji;
- predstaviti javnosti Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i dužnosti
nadležnih tijela u slučaju počinjenog nasilja, uključujući policiju, centre za socijalnu skrb,
zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove te pravosudna tijela, odnosno mehanizme
kojima Republika Hrvatska štiti prava osoba izloženih nasilju;
- prikazati nasilje u obitelji u svim njegovim pojavnim oblicima kao neprihvatljivo
društveno ponašanje koje treba biti odlučno sankcionirano;
- u javnosti osvijestiti život bez nasilja kao jedno od temeljnih ljudskih prava.
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Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, potrebna je istovremena koordinirana aktivnost
državne i lokalne vlasti.
II. GRADSKI PROGRAM GRADA DUGOG SELA
1. Primjena zakona i podzakonskih akata u području zaštite od nasilja u obitelji,
ratifikacija i provođenje standarda ljudskih prava:
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji («Narodne novine», broj 116/03);
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007.
godine («Narodne novine», broj 182/04);
- Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji;
- Zakon o ravnopravnosti spolova («Narodne novine», broj 116/03);
- Prekršajni zakon («Narodne novine», broj 107/07);
- Kazneni zakon («Narodne novine», broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03,
105/04 i 84/05).
Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji po prvi puta su vrlo detaljno opisani svi
oblici nasilja koje se člankom 4. definira kao: «svaka primjena fizičke sile ili psihičke
prisile na integritet osobe; svako drugo postupanje jednog člana obitelji koje može
prouzročiti ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku i psihičku bol; prouzročenje
osjećaja straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva; fizički napad bez obzira
da li je nastupila tjelesna ozljeda ili ne; verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje
pogrdnim nazivima i drugi načini grubog uznemiravanja; spolno uznemiravanje;
uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja; protupravna izolacija ili ograničavanje
slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama; oštećenje ili uništenje imovine ili
pokušaj da se to učini».
U cilju suzbijanja nasilja u obitelji nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji
apostrofira da je važno prepoznati problem, te analizirati njegov opseg i oblik te na taj
način registrirati njegovo postojanje.
Temeljem dostupnih podataka svaka treća žena u Republici Hrvatskoj bila je
barem jednom žrtva fizičke agresije svog bračnog ili izvanbračnog partnera.
U teškoj situaciji nalaze se i djeca koja uz žene nisu dovoljno tjelesno , financijski
i emocionalno snažni da pokušaju zaustaviti dugoročna zlostavljanja.
Dnevno smo svjedoci sve većeg broja žrtava nasilja, koje se intenzivira po
učestalosti i intenzitetu, a da su određena nadležna tijela pravodobno reagirala u smislu
prevencije takvih ponašanja, do istih vjerojatno ne bi došlo u tako velikom broju.
Navedene pojave ne mogu ostati bez adekvatnih reakcija određenih nadležnih
tijela, jer obiteljsko nasilje nije samo osobni problem.
Žrtva obiteljskog nasilja, a naročito ako je žena, ima pravo na svu moguću
pomoć.
Kratkoročne i dugoročne mjere sadržane su u Nacionalnoj strategiji, a trebale bi
se provoditi i u jedinicama lokalne samouprave.
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Policijska postaja Dugo Selo dostavila je sljedeće podatke o postupanju
policijskih službenika PP Dugo Selo u slučajevima nasilja u obitelji iz odredbi u
Kaznenom zakonu i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji:
- ukupno evidentirano prekršaja iz čl. 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na
području Grada Dugog Sela 2006. godine 37, a 2007. godine 41;
- evidentirano prekršaja iz čl. 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kada su žrtve
bile žene 2006. godine 31, a 2007. godine 29.
Svi počinitelji prekršaja nasilja nad ženama na području Grada Dugog Sela
proglašeni su krivima , te su im izrečene kazne kako slijedi:
- novčanih kazni 2006. godine 7, a 2007. godine 4
- kazne zatvora 2006. godine 19, a 2007. godine 18,
- kazni zatvora uz uvjet 2006. godine 5, a 2007. godine 7.
Tijekom 2007. godine, također su podnesene 3 kaznene prijave zbog počinjenja
kaznenog djela Nasilničkog ponašanja u obitelji iz čl. 215A KZ-a.
Neke od važnijih mjera za Grad Dugo Selo su:
- izraditi programe besplatne psihosocijalne i pravne pomoći za žene i djecu žrtve
nasilja, programe osnaživanja i osposobljavanja u cilju ekonomske samostalnosti žrtava,
te programe zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji;
- poticati uklanjanje svih stereotipa o nasilju u obitelji, vodeći posebno računa o
medijima i programima osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova, kao
i njihovoj ulozi u uklanjanju tradicionalnih stereotipa o nasilju u obitelji;
- osiguravati dostupnost informacija o problematici nasilja u obitelji posebno
osjetljivim skupinama osoba (žena i djeca s invaliditetom, žene migrantice…);
- poticati osnivanje i osnivati obiteljska savjetovališta u cilju prevencije nasilja u
obitelji, te afirmacije odgovornog roditeljstva i kvalitetne skrbi o članovima obitelji.
Prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji osobito se naglašava
obveza prijavljivanja nasilja u obitelji te da su zdravstveni djelatnici, djelatnici socijalne
skrbi, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi i djelatnici odgojno-obrazovnih
ustanova dužni prijaviti policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu
počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svoje dužnosti.
Osobe koje ne postupaju u skladu sa zadanim obvezama čine prekršaj.
Grad Dugo Selo će naročito voditi brigu da djeluje na svom području u skladu sa
Nacionalnom strategijom i njenim mjerama.
Provedbu mjera Nacionalne strategije i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u
obitelji pretpostavlja što žurniju uspostavu suradnje nadležnih tijela i drugih čimbenika
koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja te pružanju pomoći i zaštite osobi izloženoj
bilo kojem obliku ili modalitetu nasilja u obitelji.
Među policijom, centrima za socijalnu skrb i ostalih prije rečenih nadležnih tijela,
Grad Dugo Selo sudjeluju i mora sudjelovati u tome kao bitni čimbenik.
2. Grad Dugo Selo uspostavio je suradnju s nadležnim tijelima, te međusobno
razmjenjuju podatke.
Ta suradnja provodi se putem nadležnih Upravnih tijela Grada Dugog Sela
(Upravni odjel za društvene djelatnosti i Tajništvo Grada Dugog Sela), Gradskog
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poglavarstva i Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, u cilju zaštite žrtava nasilja i
afirmacije njihovih prava, radi razmjene iskustava i stvaranja dobre prakse.
Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela održavat će redovite sastanke s
Policijskom postajom Dugo Selo, Prekršajnim sudom u Dugom Selu i Centrom za
socijalnu skrb Dugo Selo, te drugim tijelima državne vlasti, u cilju zaštite žrtava nasilja i
afirmacije njihovih prava vezano uz problematiku pojedinačnih slučajeva nasilja u obitelji
i o postignućima u rješavanju problema obiteljskog nasilja.
Na temelju podataka i analiza svih gore navedenih tijela, izradit će se izvješća
vezana uz nasilje u obitelji te ih najmanje jednom godišnje dostaviti nadležnim državnim
institucijama.
3. Naročita pozornost posvetit će se educiranju mladih ljudi o ljudskim pravima,
obiteljskom nasilju, nenasilnom rješavanju sukoba i prevenciji nasilja u mladenačkim
vezama. U našem društvu postoji nedostatak edukacije i senzibiliteta za rodna pitanja i
poštivanje ljudskih prava u okviru obrazovnog sistema. Iako postoje dokazi o porastu
nasilja prema ženama i nasilja prema mladima, nasilje u adolescentskim vezama je
tema o kojoj se u našem društvu ne govori.
4. Jedan od osnovnih ciljeva bit će podizanje svijesti o ravnopravnosti spolova uz
istovremeno otpuštanje tradicionalnih starih pristupa problemu nasilja u smislu da je to
tuđi problem, a ne problem naše zajednice, te priopćavanje široj javnosti o problemima
nasilja i senzibiliziranje, kao i osiguravanje zaštite žrtava nasilja, u ovom slučaju
djevojaka, žena, majki, izvanbračnih partnera itd….
5. Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela donijet će sve potrebne dokumente
za provedbu mjera iz svoje nadležnosti, a koje će naročito biti usuglašene sa propisima
na državnoj, kao i na međunarodnoj razini.
III. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.

Klasa: 023-05/08-01/92
Urbroj: 238/07-03-08-1
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 51., 52. i 92. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – autentično tumačenje i 129/05), i
članka 17., 43., 44. i 47. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 27. sjednici, održanoj
10. ožujka 2008. godine, na prijedlog jedne trećine članova Gradskog vijeća za
iskazivanje nepovjerenja gradonačelniku, donijelo je

ODLUKU
o iskazivanju nepovjerenja
gradonačelniku Grada Dugog Sela

Točka 1.
Gradsko vijeće Grada Dugog Sela iskazuje nepovjerenje gradonačelniku Grada
Dugog Sela, Borisu Mahač, dipl.ing.
Točka 2.
Borisu Mahač, dipl.ing. prava na temelju obavljanja dužnosti gradonačelnika
prestaju danom izbora novog gradonačelnika.
Točka 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 021-05/08-01/11
Urbroj: 238/07-03-08-3
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 51., 52. i 92. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – autentično tumačenje i 129/05), i
članka 17., 43., 44. i 47. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 27. sjednici, održanoj
10. ožujka 2008. godine, na prijedlog jedne trećine članova Gradskog vijeća za
iskazivanje nepovjerenja i razrješenja članovima Gradskog poglavarstva, donijelo je

ODLUKU
o iskazivanju nepovjerenja
članovima Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela

Točka 1.
Gradsko vijeće Grada Dugog Sela iskazuje nepovjerenje članovima Gradskog
poglavarstva Grada Dugog Sela, te se razrješavaju dužnosti s danom 10. ožujka 2008.
god.
Točka 2.
Članovima Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela Vladi Kruhak, dipl.ing.,
Jasminki Kokot-Bambić, dr.vet.med., Jadranki Robić, ing., Mr.sc.Ivanu Šajković,
Stjepanu Valjak i Jasminki Hrubi, dipl.oec., prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju
povodom iskazanog nepovjerenja, s danom 10. ožujka 2008. godine.
Točka 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Grada Dugog Sela.
Klasa: 021-05/08-01/11
Urbroj: 238/07-03-08-4
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 91. st. 1 podst. 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – autentično tumačenje 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 27. sjednici, održanoj 10. ožujka 2008.
godine, na prijedlog jedne trećine članova Gradskog vijeća, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela

Točka 1.
Zlata Vranić-Paruž, dipl.ing. iz Dugog Sela, Kozinska 79, razrješuje se dužnosti
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, te joj prava na temelju obavljanja
dužnosti prestaju s danom 10. ožujka 2008. godine.

Točka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 021-05/08-01/11
Urbroj: 238/07-03-08-6
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 34. st. 1 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – autentično tumačenje i 129/05), i
članka 17. i 23. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 27. sjednici, održanoj 10. ožujka
2008. godine, na prijedlog jedne trećine članova Gradskog vijeća, donijelo je

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela

Točka 1.
Mirko Vidaković iz Dugog Sela, Zagrebačka 195, bira se za potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, s danom 10. ožujka 2008. godine.

Točka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Grada Dugog Sela.
Klasa: 021-05/08-01/11
Urbroj: 238/07-03-08-7
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 34. st. 1 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – autentično tumačenje i 129/05), i
članka 17. i 23. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 27. sjednici, održanoj 10. ožujka
2008. godine, na prijedlog jedne trećine članova Gradskog vijeća, donijelo je

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela

Točka 1.
Damir Mesić iz Dugog Sela, Kozinska 74, bira se za potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Dugog Sela, s danom 10. ožujka 2008. godine.

Točka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Grada Dugog Sela.
Klasa: 021-05/08-01/11
Urbroj: 238/07-03-08-8
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/08-01/11
URBROJ: 238/07-03-08-9
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.
Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 27. sjednici, održanoj
10. ožujka 2008. godine, na prijedlog jedne trećine članova Gradskog vijeća, donijelo je

ZAKLJUČAK
I. Razrješuju se dužnosti članovi Mandatne komisije:
1. Marijan Krivec
2. Ivan Stublić
3. Zlata Vranić – Paruž, dipl.ing.
4. Vlado Kruhak, dipl.ing.
5. Stjepan Bertek, prof.
II. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/08-01/11
URBROJ: 238/07-03-08-11
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.
Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 27. sjednici, održanoj
10. ožujka 2008. godine, na prijedlog jedne trećine članova Gradskog vijeća, donijelo je

ZAKLJUČAK
I. Razrješuju se dužnosti članovi Odbora za izbor i imenovanje:
1.
2.
3.
4.
5.

Marijan Krivec
Jasminka Kokot-Bambić, dr.vet.med.
Stjepan Novosel
Stjepan Valjak
Mirko Vidaković

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

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/08-01/11
URBROJ: 238/07-03-08-10
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.
Na temelju članka 17. i članka 26. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.) i članka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada
Dugog Sela, na 27. sjednici, održanoj 10. ožujka 2008. godine, na prijedlog jedne
trećine članova Gradskog vijeća donijelo je

ZAKLJUČAK
I. U Mandatnu komisiju biraju se:
Za predsjednika
- Stipo Velić, dipl.ing.
Za članove:
- Mirko Vidaković
- Ivan Karačić
- Mirko Krištof
II. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/08-01/11
URBROJ: 238/07-03-08-12
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.
Na temelju članka 17. i članka 26. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.) i članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01.), Gradsko vijeće Grada
Dugog Sela, na 27. sjednici, održanoj 10. ožujka 2008. godine, na prijedlog jedne
trećine članova Gradskog vijeća donijelo je

ZAKLJUČAK
I. U Odbor za izbor i imenovanje biraju se:
Za predsjednika
- Mirko Vidaković
Za članove:
- Mirko Krištof
- Ivan Karačić
- Damir Mesić
II. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju 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. i 11/06.),
Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 27. redovnoj sjednici, održanoj 10. ožujka 2008.
godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
O IMENOVANJU I PREIMENOVANJU ULICE

Članak 1.
U Odluci o imenovanju ulica (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 09/07)
članak 1. mijenja se i glasi: «Put k.č.br. 720 u k.o. Dugo Selo II, imenuje se – Ulica
Anđelke i Belizara Božiković».
Članak 2.
Put k.č.br. 78 i k.č.br. 3814 u k.o. Dugo Selo I, imenuju se – Ulica Melićka.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-05/08-01/93
URBROJ: 238/07-03-08-1
Dugo Selo, 10. ožujka 2008.

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