






PRIJEDLOG  
                                 

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/88) i članka 33. stavka 1. 
točke 2. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko 
vijeće Grada Dugog Sela, na __. redovnoj sjednici, održanoj __. ožujka 2022. godine, donijelo 
je 
 

O D L U K U  
o imenovanju ulice – Hrvačić 

 
Članak 1. 

 
Ulici na području naselja Velika Ostrna, koja obuhvaća k.č. broj 856, površine 2254 m2 i k.č. 
broj 855/1, površine  726 m2 ,  k. o. Ostrna, određuje se ime: Hrvačić. 

 
 

Članak 2.  
 

Grafički prikaz ulice iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave. 
 
 

Članak 3.  
 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog 
Sela. 
 
KLASA:   
URBROJ:   
 
Dugo Selo,      

 Predsjednik 
Gradskog vijeća 

 
Kruno Blažinović  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga Odluke o imenovanju ulice - Hrvačić  

 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
Pravni temelj za donošenje Odluke o imenovanju ulice je odredba članka 9. stavak 1. Zakona 
o naseljima ("Narodne novine'', broj 54/88) kojim je propisano da ime naselja, ulice i trga 
određuje skupština općine (danas Gradsko vijeće) uz pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica 
(danas mjesnih odbora) na čijem području se nalazi naselje, ulica odnosno trg i odredba 
članka 33. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, 
broj 2/21) kojim je propisano da Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donosi odluke i druge 
opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada.  
 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU 
 

Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica (dalje u tekstu: Komisija), je na sjednici, 
održanoj 15. ožujka 2022. godine, utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju ulice - Hrvačić.   
 
Odredbom članka 14. Zakona o naseljima propisano je da evidenciju imena i granica naselja, 
ulica i trgova te evidenciju brojeva zgrada vodi općinski organ uprave nadležan za 
geodetske poslove. Radi se o poslovima koji su u nadležnosti Državne geodetske uprave, 
Područni ured za katastar Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo koji vodi i Registar 
prostornih jedinica u koji se unose podaci, na temelju odluka o imenovanju, objavljenih u 
Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
Komisija je razmotrila prijedlog Mjesnog odbora Velika Ostrna za imenovanje k.č. broj 856, 
k.o. Ostrna. Radi se o spojnoj ulici između ulica Jasinje i Hruščica. Mjesni odbor Velika 
Ostrna predlaže imenovanje navedene ulice u: Hrvačić. Riječ je o povijesnom nazivu 
predmetnog puta, ali i šireg područja kojemu navedena cesta vodi. Komisija je prihvatila 
inicijativu predlagatelja i utvrdila Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Hrvačić. Budući da 
je uvidom u službenu prostorno plansku dokumentaciju Odjela za katastar nekretnina Dugo 
Selo ustanovljeno da se predmetna prometna površina sastoji od k.č. broj 856 i k.č. broj 
855/1, obje k.o. Ostrna, imenovanje ulice se odnosi na obje naprijed navedene čestice. 
 
Prijedlog Mjesnog odbora Velika Ostrna od 13. prosinca 2021. godine smatra se mišljenjem u 
smislu članka 9. Zakona o naseljima. 
 
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 
III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
 
Za provođenje predložene Odluke  planirana su  sredstva u Proračunu  Grada Dugog Sela za 
2022. godinu. 
 
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDABA PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
Članak 1: određuje naziv ulice. 
Članak 2: određuje da je grafički prikaz ulice sastavni dio Odluke i da nije predmet objave. 
Članak 3: određuje stupanje na snagu Odluke osmi dan od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Dugog Sela. 
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