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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (‘’Narodne novine’’, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i
144/20) i članka 33. stavka 1. točke 29. Statuta Grada Dugog
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko
vijeće Grada Dugog Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj
30. ožujka 2021. godine, donosi
I. 1.

POSLOVNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje način konstituiranja
Gradskog vijeća, izbor predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća, prava i dužnosti vijećnika te predsjednika
i potpredsjednika Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog
vijeća, odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika, akti
Gradskog vijeća, postupak donošenja akata, poslovni red na
sjednici, obavljanje poslova za Gradsko vijeće i druga pitanja
od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (u
daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).
(2) Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje
odnose se jednako na muški i ženski rod.
II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA
Članak 2.
(1) Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva
pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog
vijeća ili službenik kojeg on ovlasti.
(2) Prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća sazvat
će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata
izbora.
(3) Ako se Gradsko vijeće ne konstituira na sjednici iz
stavka 2. ovog članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu
konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dama od dana kada je
prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se Gradsko vijeće
ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će
novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
(4) Na početku konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
predsjedatelj utvrđuje nazočnost većine vijećnika te se izvodi
himna Republike Hrvatske ‘’Lijepa naša domovino’’.
(5) Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika Gradskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je
nazočna većina članova Gradskog vijeća.
Članak 3.
(1) Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske
liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo
isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjeda
prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.
(2) Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika Gradskog
vijeća, sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu

02. travnja 2021.

predsjedanja i rukovođenja sjednicom Gradskog vijeća te
pravo predlaganja utvrđeno ovim Poslovnikom.
Članak 4.
(1) Dnevni red konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
utvrđuje se odlukom o njezinom sazivanju.
(2) Nakon konstituiranja Gradskog vijeća predsjednik
Gradskog vijeća može predložiti dopunu dnevnog reda
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća.
Članak 5.
(1) Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća biraju se
Mandatna komisija i Odbor za izbor i imenovanja na prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika Gradskog vijeća s time da
je njihov sastav približno razmjeran stranačkom sastavu
Gradskog vijeća.
(2) Osim predsjednika Gradskog vijeća i radnih tijela iz
stavka 1. ovog članka, na konstituirajućoj sjednici Gradsko
vijeće bira potpredsjednike Gradskog vijeća, Odbor za Statut i
Poslovnik, Odbor za financije i proračun, a može birati i druga
stalna radna tijela.
Članak 6.
(1) Nakon što Gradsko vijeće na konstituirajućoj sjednici
primi na znanje izvješće Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici pred predsjedateljem daju prisegu.
(2) Predsjedatelj izgovara prisegu koja glasi:
‘’Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Gradskog vijeća
obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog
probitka Grada Dugog Sela i Republike Hrvatske, da ću se
u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona
i Statuta Grada Dugog Sela i da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske”.
(3) Nakon što pročita tekst prisege, predsjedatelj proziva
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: ‘’Prisežem’’ te
potpisuje tekst prisege.
(4) Vijećnik koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici,
odnosno zamjenik vijećnika kada počinje obnašati dužnost
vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici Gradskog vijeća
kojoj je nazočan.
Članak 7.
(1) Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim
izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora
koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama
zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspuštanju predstavničkog tijela/Gradskog vijeća sukladno
odredbama zakona.
(2) Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se
održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona
kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja
na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela/Gradskog vijeća sukladno odredbama
zakona.
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Članak 8.
(1) S danom konstituiranja Gradskog vijeća vijećnici imaju
prava i dužnosti gradskog vijećnika određena zakonom,
Statutom Grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Statut), ovim
Poslovnikom i odlukama što ih donosi Gradsko vijeće.
(2) Zamjenik gradskog vijećnika izabranog na kandidacijskoj
listi političke stranke odnosno na kandidacijskoj listi dviju
ili više političkih stranaka, ima prava i dužnosti gradskog
vijećnika iz stavka 1. ovog članka, od dana kada ga je
politička stranka odredila za zamjenika gradskog vijećnika
sukladno zakonu, a zamjenik gradskog vijećnika izabranog
na listi grupe birača od dana prestanka, odnosno mirovanja
mandata gradskog vijećnika izabranog s te liste.
Članak 9.
(1) Gradski vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti
predsjednika Gradskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja
dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.
(2) Gradskom vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1.
ovog članka mandat miruje po sili zakona.
(3) Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, gradski
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka
mirovanja mandata ako podnese pisani zahtjev predsjedniku
Gradskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8
dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje
mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja
pisanog zahtjeva.
(4) Ako gradski vijećnik po prestanku obnašanja nespojive
dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka,
smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
(5) Gradski vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti
svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem
pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća.
(6) Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz
stavka 5. ovog članka, počinje teći od dana dostave pisanog
zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest
mjeseci. Gradski vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti
na temelju prestanka mirovanja mandata osmog dana od
dostave obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.
Članak 10.
(1) Gradskog vijećnika kojem mandat miruje za vrijeme
mirovanja zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama zakona.
(2) Na sjednici Gradskog vijeća, umjesto vijećnika koji je
stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili
zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog
vijećnika određen sukladno odredbama zakona.
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zamjenika i ta osoba bude nazočna na sjednici Gradskog
vijeća, ona se od početka sjednice uračunava u kvorum.
(2) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke
stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje
je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje,
a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj
kandidacijske liste.
(3) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične
liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu,
a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika
određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne
postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat
s dotične liste. Političke stranke su dužne o sklopljenom
sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti
upravno tijelo nadležno za poslove Gradskog vijeća.
(4) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
(5) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke
stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra
političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
Članak 12.
(1) Gradskom vijećniku mandat prestaje u sljedećim
slučajevima:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke
sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku;
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen
poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske
odluke;
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude;
4. ako mu prestane prebivalište na području Grada Dugog
Sela, danom prestanka prebivališta;
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom njegova prestanka;
6. smrću.
(2) Pisana ostavka gradskog vijećnika podnesena na
način propisan stavkom 1. točkom 1. ovog članka treba biti
zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja
sjednice Gradskog vijeća. Pisana ostavka gradskog vijećnika
treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana
prije njezina podnošenja.
(3) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku
2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

(3) Nastavljanje obnašanja dužnosti gradskog vijećnika na
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo
jedanput u tijeku trajanja mandata.

(4) Gradskom vijećniku kojem prestane hrvatsko
državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske
unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog
članka.

Članak 11.
(1) Ukoliko vijećniku mandat miruje ili prestane prije isteka
vremena na koje je izabran ili nastupe uvjeti za određivanje
zamjenika vijećnika te ovlašteni predlagatelj odredi osobu

Članak 13.
(1) Gradskim vijećnicima kojima je mandat prestao ili im
mandat miruje prestaje i članstvo u radnim tijelima Gradskog
vijeća i drugim tijelima u koje ih je imenovalo Gradsko vijeće
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ako je imenovanje uvjetovano obavljanjem dužnosti gradskog
vijećnika.
(2) Prestankom mandata svim gradskim vijećnicima prestaju
s radom stalna radna tijela Gradskog vijeća iz članka 46. ovog
Poslovnika.
III. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
GRADSKOG VIJEĆA
Članak 14.
(1) Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
(2) Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća biraju se
na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća iz reda gradskih
vijećnika, većinom glasova svih gradskih vijećnika.
(3) Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda
predstavničke većine, a drugi potpredsjednik u pravilu iz reda
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
(4) Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i
potpredsjednike Gradskog vijeća podnosi Odbor za izbor i
imenovanja.
(5) Prijedlog kandidata može podnijeti i najmanje jedna
trećina vijećnika Gradskog vijeća.
(6) Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku
i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom
podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
Članak 15.
(1) Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
obavlja se javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata.
(2) Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika Gradskog vijeća prijedlog kandidata ne dobije
potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se
ponavlja po istom postupku kao prvo glasovanje.
(3) Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog
vijeća bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koja su dobila
najviše glasova.
(4) Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o
istim kandidatima se ponavlja.
(5) U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan
od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni
postupak se ponavlja u cijelosti.
Članak 16.
Nakon što je izabran, predsjednik Gradskog vijeća preuzima
predsjedavanje sjednicom Gradskog vijeća.
Članak 17.
U slučaju pokretanja postupka za razrješenje predsjednika
i potpredsjednika Gradskog vijeća primjenjuje se na
odgovarajući način postupak propisan za njihov izbor.
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IV. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 18.
(1) Dužnost gradskog vijećnika je počasna.
(2) Gradski vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.
(3) Gradski vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene Statutom,
ovim Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća, a osobito:
1. prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela
čiji je član i sudjelovati u njihovu radu;
2. raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu Gradskog vijeća i radnih tijela kojih je
član te o njemu odlučivati;
3. predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih
akata iz djelokruga Gradskog vijeća, ako posebnim
propisima nije drugačije određeno;
4. podnositi amandmane na prijedloge odluka i drugih općih
akata;
5. predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga
Gradskog vijeća;
6. predlagati osnivanje radne skupine radi obrade određenog
pitanja i pripreme akta za Gradsko vijeće;
7. p ostavljati
pitanja
gradonačelniku,
zamjeniku
gradonačelnika, pročelnicima gradskih upravnih tijela
i čelnicima ustanova i trgovačkih društva u vlasništvu
Grada ili u kojima Grad Dugo Selo ima udio;
8. birati i biti biran u radna tijela Gradskog vijeća s time
da ukoliko je izabran u jedno tijelo, nije dužan prihvatiti
članstvo u drugim tijelima;
9. prihvatiti se članstva u najviše 3 radna tijela u koje ga
izabere Gradsko vijeće;
10. prisustvovati sjednicama drugih radnih tijela bez prava
odlučivanja;
11. obavljati i druge zadaće koje mu povjeri Gradsko
vijeće ili neko radno tijelo Gradskog vijeća iz svojeg
djelokruga.
(4) Gradski vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti
odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili
iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.
Članak 19.
(1) Gradskom se vijećniku čine dostupnim u elektroničkom
obliku prijedlozi akata koje donosi Gradsko vijeće te sav
pripadajući materijal potreban za rad i djelovanje gradskih
vijećnika koji se priprema u radnim tijelima Gradskog vijeća i
gradskim upravnim tijelima, a koji se odnosi na teme o kojima
se raspravlja na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih
tijela.
(2) Materijal koji sadrži podatke određenog stupnja tajnosti
gradskim će se vijećnicima dostaviti isključivo u tiskanom
obliku.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u slučaju održavanja
sjednice Gradskog vijeća elektroničkim putem, materijal
će biti dostupan u elektroničkom obliku pod zaštićenim
podacima na web stranici Grada Dugog Sela.
Članak 20.
(1) Gradski vijećnik ima pravo tražiti od predlagatelja odluka
i drugih akata objašnjenja i uvid u materijal o temama koje
su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća. Objašnjenja u
5
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vezi s temom može tražiti i od predsjednika Gradskog vijeća,
predsjednika radnog tijela i pročelnika gradskih upravnih
tijela.
(2) Gradski vijećnik ima pravo uvida u registar birača za
vrijeme dok obavlja svoju dužnost.
Članak 21.
Gradski vijećnik ima pravo od gradskih upravnih tijela tražiti
pružanje stručne i tehničke pomoći potrebne u obnašanju
dužnosti gradskog vijećnika.
Članak 22.
Gradski se vijećnik ne smije u obavljanju privatnih
poslova, gospodarskih ili drugih djelatnosti, bilo za sebe ili
svojega poslodavca, koristiti položajem gradskog vijećnika i
naglašavati tu dužnost.
Članak 23.
Gradski vijećnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskom
vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća u skladu sa zakonom
i posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Članak 24.
(1) O prisustvovanju gradskih vijećnika sjednicama
Gradskog vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.
(2) Gradski vijećnik je dužan obavijestiti predsjednika
Gradskog vijeća, predsjednika radnog tijela ili pročelnika
upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog vijeća
o spriječenosti prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća,
odnosno radnog tijela.
Klub gradskih vijećnika
Članak 25.
(1) Gradski vijećnici mogu osnovati klub gradskih vijećnika
prema stranačkoj pripadnosti, odnosno klub nezavisnih
gradskih vijećnika.
(2) Gradski vijećnici dviju ili više političkih stranaka i
nezavisni vijećnici mogu osnovati zajednički klub.
(3) Klub mogu osnovati najmanje tri gradska vijećnika.
(4) Gradski vijećnik može biti član samo jednog kluba.
(5) O osnivanju kluba predsjednik kluba dužan je u pisanom
obliku obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća i pročelnika
upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
(6) Obavijest iz stavka 5. ovog članka mora sadržavati
naziv kluba, ime predsjednika kluba i imena članova kluba te
njihove potpise.
(7) O prestanku rada kluba i o svim promjenama predsjednik
kluba dužan je u pisanom obliku obavijestiti predsjednika
Gradskog vijeća i pročelnika upravnog tijela nadležnog za
poslove Gradsko vijeće.
(8) Gradonačelnik je dužan osigurati prostorne i tehničke
uvjete za rad klubova gradskih vijećnika u dogovoru s
predsjednicima klubova, uvažavajući mogućnosti kojima
raspolaže Grad Dugo Selo.
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V. P
 REDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI GRADSKOG
VIJEĆA
Članak 26.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća:
1. predstavlja Gradsko vijeće;
2. saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red,
predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte
Gradskog vijeća;
3. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani
postupak;
4. brine se o izvršavanju odluka i drugih akta Gradskog
vijeća;
5. dostavlja Statut, Poslovnik, proračun i druge opće akte
nadležnim tijelima u skladu sa zakonom;
6. usklađuje rad Gradskog vijeća i radnih tijela;
7. brine o ostvarivanju prava gradskih vijećnika;
8. održava red na sjednici;
9. određuje stanku na sjednici Gradskog vijeća i utvrđuje
njezino trajanje;
10. brine o primjeni ovog Poslovnika;
11. objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
12. surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća
mjesnih odbora;
13. određuje predstavnike Gradskog vijeća u svečanim i
drugim prigodama;
14. brine o javnosti rada Gradskog vijeća;
15. surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
16. prihvaća pokroviteljstva u svojstvu predsjednika
Gradskog vijeća, a u ime Gradskog vijeća;
17. obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom,
odlukama Gradskog vijeća i ovim Poslovnikom.
(2) Predsjednik prema potrebi može sazvati međustranački
kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.
Članak 27.
(1) Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu
predsjedniku Gradskog vijeća.
(2) Predsjednik Gradskog vijeća može određene poslove iz
svog djelokruga povjeriti potpredsjedniku.
(3) Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je
dužan pridržavati se predsjednikovih uputa.
(4) Predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti
zamjenjuje potpredsjednik kojeg on odredi pisanim putem.
(5) Ako predsjednik ne odredi potpredsjednika koji ga
zamjenjuje, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz
reda vladajuće stranke ili koalicije.
(6) Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Gradskog
vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 28.
Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo
na naknadu za rad prema posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Članak 29.
(1) Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu biti
razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su birani.
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(2) Postupak za razrješenje predsjednika odnosno
potpredsjednika Gradskog vijeća pokreće se na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine
gradskih vijećnika. Prijedlog se dostavlja predsjedniku
Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora biti obrazložen.

Članak 33.
(1) Stalna radna tijela utvrđena su Statutom i ovim
Poslovnikom.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti
u dnevni red sjednice Gradskog vijeća koja se mora održati u
roku od 30 dana od dana kada je prijedlog zaprimljen.

(3) Ovim Poslovnikom određuje se sastav, broj članova,
djelokrug i način rada stalnih radnih tijela utvrđenih Statutom
i ovim Poslovnikom.

(4) Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika i oba
potpredsjednika Gradskog vijeća, mandat i prava na
temelju obavljanja dužnosti im prestaju danom izbora novog
predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 34.
(1) Gradsko vijeće može osnivati i druga radna tijela kada je
njihovo osnivanje propisano zakonom ili posebnom odlukom
Gradskog vijeća.

(5) O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova
svih gradskih vijećnika.

(2) Odlukom o osnivanju određuje se sastav, broj članova,
djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.
(1) Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu
podnijeti ostavku.

Članak 35.
(1) Gradsko vijeće može posebnom odlukom osnivati
povremena radna tijela radi razmatranja ili stručne obrade
pojedinog pitanja iz svog djelokruga i izrade prijedloga
odgovarajućeg akta.

(2) Ostavka se podnosi u pisanom obliku i ne može se
opozvati.
(3) Gradsko vijeće utvrđuje činjenicu podnošenja ostavke
primanjem ostavke na znanje na prvoj sjednici nakon njezina
podnošenja.
(4) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, predsjedniku i
potpredsjednicima Gradskog vijeća dužnost prestaje kad
Gradsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na
dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja
ostavke.
Članak 31.
(1) Ako Gradsko vijeće razriješi dužnosti predsjednika
Gradskog vijeća ili primi njegovu ostavku na znanje, a na
istoj sjednici ne izabere novog predsjednika, potpredsjednik
Gradskog vijeća izabran iz reda vladajuće stranke ili koalicije
ima sva prava i dužnosti do izbora predsjednika Gradskog
vijeća.
(2) Gradsko vijeće dužno je u roku od trideset dana od
donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog
predsjednika.
VI. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
Članak 32.
(1) Gradsko vijeće ima stalna i povremena radna tijela.
(2) Stalna radna tijela Gradskog vijeća razmatraju prijedloge
odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom
redu Gradskog vijeća i o njima daju mišljenja i prijedloge.
(3) Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz
samoupravnog djelokruga Grada Dugog Sela, pokrenuti
raspravu o pojedinim pitanjima i predložiti raspravu o njima
na sjednici Gradskog vijeća te pripremati prijedloge općih i
drugih akata iz svoga djelokruga.
(4) Stalna radna tijela obavljaju i druge poslove utvrđene
ovim Poslovnikom.

(2) Stalna radna tijela su odbori i povjerenstva.

(2) Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela utvrđuje
se njegov sastav, broj članova, zadaće i način rada.
Članak 36.
(1) Stalna radna tijela imaju predsjednika i određeni broj
članova.
(2) Predsjednika i članove stalnog radnog tijela bira Gradsko
vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, u pravilu iz
reda gradskih vijećnika.
(3) Sastav stalnih radnih tijela u pravilu odgovara stranačkoj
strukturi Gradskog vijeća.
(4) U sastav radnih tijela bira se najmanje jedan predstavnik
oporbenih stranaka.
(5) O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih
tijela glasuje se u cjelini.
Članak 37.
(1) Predsjednik i članovi povremenih radnih tijela biraju se
u pravilu iz reda gradskih vijećnika. U povremena radna tijela
mogu se imenovati i pojedini znanstveni, stručni i drugi javni
djelatnici te druge osobe koje mogu pridonijeti u njihovu radu.
(2) Predsjednika i članove povremenoga radnog tijela bira
Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.
(3) U sastav povremenih radnih tijela bira se najmanje jedan
predstavnik oporbenih stranaka.
Članak 38.
(1) Predsjednik i članovi stalnoga radnog tijela biraju se na
mandatno razdoblje gradskih vijećnika.
(2) Predsjednik i članovi stalnog radnog tijela mogu biti
razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani ako
im prestane mandat gradskog vijećnika ili im mandat miruje,
ako podnesu ostavku, ako bez opravdanja ne prisustvuju
sjednicama radnih tijela ili u drugim slučajevima.
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(3) Na povremena radna tijela odgovarajuće se primjenjuje
odredba stavka 2. ovoga članka.
(4) Ukoliko dođe do promjene nekog člana radnog tijela,
odnosno do potrebe za imenovanjem novog člana, isto će se
izvršiti na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća.
Članak 39.
(1) Radna tijela rade na sjednicama.
(2) Poziv za sjednicu radnog tijela s materijalom za točke
dnevnog reda dostavlja se članovima radnog tijela u pisanom
ili elektroničkom obliku, najkasnije tri dana prije održavanja
sjednice radnog tijela.
(3) O radu na sjednici vodi se zapisnik.
(4) Radno tijelo može održati sjednicu ako je sjednici
nazočna većina članova radnog tijela, a odlučuje javnim
glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.
(5) Radno tijelo može održati sjednicu elektroničkim
putem u slučajevima i na način propisan odredbama ovog
Poslovnika kojima se uređuje održavanje sjednice Gradskog
vijeća elektroničkim putem.
Članak 40.
(1) Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže
dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom, potpisuje
izvješća, zaključke i druge akte što ih radno tijelo donosi te
vodi brigu o provođenju zaključaka radnog tijela.
(2) Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan,
zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg on za to ovlasti.
(3) Predsjednik radnog tijela dužan je ovlaštenje za
zamjenjivanje u pisanom obliku dostaviti članu radnog tijela
kojeg ovlašćuje i predsjedniku Gradskog vijeća.
(4) Ako predsjednik radnog tijela ne ovlasti ni jednog člana
radnog tijela da ga zamjenjuje ili ako član radnog tijela koji je
ovlašten zamijeniti predsjednika nije nazočan sjednici radnog
tijela, sjednici predsjedava član kojeg odrede nazočni članovi
radnog tijela.
(5) Ako radno tijelo ostane bez predsjednika, sjednicu
radnog tijela saziva predsjednik Gradskog vijeća.
Članak 41.
(1) Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela
prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od osam dana od
dana kada to zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik
Gradskog vijeća ili Gradsko vijeće.
(2) Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela u roku
iz stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predsjednik Gradskog
vijeća.
(3) Rok za sazivanje sjednice iz stavka 1. ovog članka
ne primjenjuje se ako se sazivanje sjednice traži u vezi s
prijedlogom koji je uvršten u dnevni red sjednice Gradskog
vijeća po hitnom postupku.
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Članak 42.
(1) Sjednici radnog tijela treba biti nazočan predlagatelj ili
predstavnik kojeg on odredi.
(2) Kad se na sjednici radnog tijela razmatra prijedlog
gradonačelnika, sjednici radnog tijela treba biti nazočan
pročelnik gradskog upravnog tijela koje je pripremilo prijedlog.
(3) Predsjednik radnog tijela obvezan je predstavnika
predlagatelja izvijestiti o mjestu i vremenu održavanja
sjednice.
(4) Ako na sjednici nije nazočan predstavnik predlagatelja,
a radno tijelo smatra da je njegova nazočnost nužna za
raspravu o nekom prijedlogu, može odgoditi raspravu o tom
prijedlogu o čemu odlučuje bez rasprave.
(5) Radno tijelo može odlučiti da će o pojedinom prijedlogu
provesti raspravu i bez nazočnosti predstavnika predlagatelja
o čemu će izvijestiti Gradsko vijeće i gradonačelnika ako je
on predlagatelj.
Članak 43.
(1) Radna tijela podnose Gradskom vijeću izvješće o
svom radu na zahtjev Gradskog vijeća ili ako je to određeno
odlukom o osnivanju radnog tijela.
(2) Radna tijela, na način utvrđen ovim Poslovnikom,
izvješćuju Gradsko vijeće o svojim mišljenjima, stajalištima i
prijedlozima povodom rasprave o pojedinim točkama dnevnog
reda sjednice Gradskog vijeća.
(3) Radna tijela određuju izvjestitelja koji će na sjednici
Gradskog vijeća obrazložiti mišljenja, stajališta i prijedloge
radnog tijela.
(4) Radno tijelo u okviru svoga djelokruga može donositi
zaključke kojima zauzima stavove, izražava mišljenje i
podnosi prijedloge.
Članak 44.
(1) Radna tijela mogu tražiti potrebne podatke i
dokumentaciju od gradonačelnika, gradskih upravnih tijela,
trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada ili u kojima
Grad ima udio radi izvršavanja poslova i zadaća iz svog
djelokruga.
(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su dostaviti tražene
podatke i dokumentaciju najkasnije u roku od trideset dana.
Članak 45.
Na rad stalnih radnih tijela na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe glave X. ovog Poslovnika.
Članak 46.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:
1. Mandatna komisija;
2. Odbor za izbor i imenovanja;
3. Odbor za Statut i Poslovnik;
4. Odbor za financije i proračun;
5. Odbor za poljoprivredu;
6. Odbor za komunalne djelatnosti;
7. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje;
8. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb;
9. Odbor za predstavke i pritužbe građana;
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10. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica;
11. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog
Sela.
1. Mandatna komisija
Članak 47.

(1) Mandatna komisija:
1. na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko vijeće
o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima
izabranih vijećnika temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
2. izvješćuje Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama
na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
3. izvješćuje Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika
i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obnašati vijećničku dužnost,
4. izvješćuje Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata
vijećnika,
5. izvješćuje Gradsko vijeće o prestanku mandata kada
se ispune zakonom predviđeni uvjeti te da su ispunjeni
zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
(2) Predsjednik i četiri člana Mandatne komisije biraju se iz
reda članova Gradskog vijeća.
Članak 48.
(1) Radi pripreme izvješća iz članka 47. stavka 1. točke
1. ovog Poslovnika, izabrani gradski vijećnici koji obnašaju
neku od nespojivih dužnosti dužni su do dana održavanja
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, o obnašanju
nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti gradskog
vijećnika obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za
poslove Gradskog vijeća.
(2) Gradskom vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1.
ovog članka mandat miruje po sili zakona.
(3) Političke stranke koje sukladno zakonu imaju pravo
odrediti zamjenike gradskih vijećnika dužne su u roku
iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti gradsko upravno
tijelo nadležno za poslove Gradskog vijeća o određenim
zamjenicima gradskih vijećnika i sklopljenim sporazumima,
odnosno postignutim dogovorima ako se određuje zamjenik
gradskog vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili
više političkih stranaka.
(4) Gradsko vijeće zaključkom prima na znanje izvješće
Mandatne komisije.
2. Odbor za izbor i imenovanja
Članak 49.
(1) Odbor za izbor i imenovanja predlaže:
1. izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća,
2. izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela
Gradskog vijeća,
3. imenovanje i razrješenje i drugih osoba koje bira odnosno
imenuje Gradsko vijeće ako zakonom ili drugim propisom
nije određen drugi predlagatelj,
4. propise o naknadi za rad u Gradskom vijeću i njegovim
radnim tijelima te naknadi materijalnih troškova nastalih
u obavljanju poslova za Gradsko vijeće,

5. o
 bavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom i
odlukama Gradskog vijeća.
(2) Predsjednik i četiri člana Odbora za izbor i imenovanja
biraju se iz reda članova Gradskog vijeća.
(3) Odbor za izbor i imenovanja, u obavljanju poslova u
vezi s predlaganjem kandidata za izbor i imenovanje, može
od kandidata tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu
dokumentaciju te ih pozivati na predstavljanje i izlaganje
programa u vezi s obnašanjem dužnosti za koju se kandidiraju
ili su predloženi.
3. Odbor za Statut i Poslovnik
Članak 50.
(1) Odbor za Statut i Poslovnik:
1. utvrđuje prijedlog Statuta, statutarne odluke o izmjenama
i/ili dopunama Statuta, Poslovnika, poslovničke odluke
o izmjenama i/ili dopunama Poslovnika te predlaže
Gradskom vijeću njihovo donošenje,
2. razmatra obrazloženi prijedlog za promjenu Statuta i uz
mišljenje ga upućuje Gradskom vijeću,
3. razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje
donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti
sa zakonom, Statutom i drugim propisima, te u pogledu
njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge
Gradskom vijeću,
4. utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih
općih akata kada je tim odlukama ili aktima za to ovlašten
ili kada su ti akti znatnije ili najmanje tri puta izmijenjeni
ili dopunjeni,
5. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom
i odlukama Gradskog vijeća.
(2) Predsjednik i četiri člana Odbora za Statut i Poslovnik
biraju se iz reda članova Gradskog vijeća.
4. Odbor za financije i proračun
Članak 51.
(1) Odbor za financije i proračun razmatra:
1. p
 rijedlog proračuna i njegove izmjene i dopune,
2. prijedlog odluke o izvršavanju proračuna,
3. godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
4. prijedlog odluke o gradskim porezima,
5.prijedlog odluke o zaduživanju Grada i davanju suglasnosti
za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu
ili suvlasništvu Grada te ustanova čiji je osnivač ili
suosnivač Grad
6. te druge akte financijsko – materijalnog poslovanja
Grada.
(2) Predsjednik i četiri člana Odbora za financije i proračun
biraju se u pravilu iz reda članova Gradskog vijeća.
5. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica
Članak 52.
(1) Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica predlaže
Gradskom vijeću imenovanje i preimenovanje ulica, trgova
i drugih javnih površina te njihovo ukidanje u suradnji s
mjesnim odborima, znanstvenim i drugim ustanovama.
(2) Predsjednik i četiri člana Komisije za imenovanje i
preimenovanje ulica biraju se iz reda članova Gradskog
9
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vijeća, znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu
pridonijeti radu Komisije.
6. Odbor za komunalne djelatnosti
Članak 53.
(1) Odbor za komunalne djelatnosti prati odnose na području
komunalnog gospodarstva u Gradu Dugom Selu, a osobito:
1. obavljanje komunalnih djelatnosti,
2. građenje i održavanje komunalne infrastrukture,
3. pružanje komunalnih usluga,
4. način korištenja javnih površina.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s
područja komunalnog gospodarstva te daje Gradskom vijeću
mišljenja i prijedloge s tim u vezi.
(3) Predsjednik i osam članova Odbora za komunalne
djelatnosti biraju se iz reda članova Gradskog vijeća,
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu
pridonijeti radu Odbora.
7. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
Članak 54.
(1) Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje prati
odnose na području zaštite okoliša i prostornoga uređenja, a
osobito u vezi sa:
1. zaštitom prirodnih dobara, saniranjem devastiranog
okoliša, zagađivanjem i onečišćavanjem prirode i korištenjem
i upravljanjem posebno zaštićenim dijelovima prirode,
2. stanjem u prostoru, uređenjem građevinskog zemljišta,
zaštitom prostornih resursa i graditeljske baštine te
usklađivanjem prostornog razvoja svih gradskih područja.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s
područja zaštite okoliša i prostornog uređenja te daje
Gradskom vijeću mišljenja i prijedloge s tim u vezi.
(3) Predsjednik i četiri člana Odbora za zaštitu okoliša
i prostorno uređenje biraju se iz reda članova Gradskog
vijeća, znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu
pridonijeti radu Odbora.
8. Odbor za poljoprivredu
Članak 55.
(1) Odbor za poljoprivredu prati razvoj i odnose u području
poljoprivrede, šumarstva i zaštite životinja te Gradskom vijeću
daje prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj i
unaprjeđenje stanja u tim djelatnostima, razmatra prijedloge
odluka i druge opće akte s tog područja te Gradskom vijeću
daje mišljenje o predloženim rješenjima.
(2) Predsjednik i četiri člana Odbora za poljoprivredu biraju
se iz reda članova Gradskog vijeća, znanstvenih, stručnih i
drugih javnih osoba koje mogu pridonijeti radu Odbora.
9. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
Članak 56.
(1) Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb razmatra
i raspravlja o pitanjima iz područja:
1. socijalne skrbi i zdravstva,
2. predškolskog odgoja, obrazovanja, školstva i mladeži,
10
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3. kulture i tehničke kulture,
4. sporta.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s
područja društvenih djelatnosti i socijalne skrbi te daje
Gradskom vijeću mišljenja i prijedloge s tim u vezi.
(3) Predsjednik i četiri člana Odbora za društvene djelatnosti
i socijalnu skrb biraju se iz reda članova Gradskog vijeća,
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu
pridonijeti radu Odbora.
10. Odbor za predstavke i pritužbe građana
Članak 57.
(1) Odbor za predstavke i pritužbe građana:
1. razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba
koje se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih
radnih tijela te na obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Grada,
2. utvrđuje preko nadležnih tijela osnovanost predstavki
i pritužbi i upozorava nadležna tijela na mjere koje
je potrebno poduzeti te upućuje odgovor podnositelju
predstavke odnosno pritužbe u roku 30 dana od
podnošenja.
(2) Predsjednik i četiri člana Odbora za predstavke i
pritužbe građana biraju se iz reda članova Gradskog vijeća,
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba koje mogu
pridonijeti radu Odbora.
11. O
 dbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog
Sela
Članak 58.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada Odbora za
dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela određuju se
Odlukom o javnim priznanjima Grada Dugog Sela koju donosi
Gradsko vijeće.
Članak 59.
(1) Gradsko vijeće može osnivati povjerenstva - posebna
radna tijela za utvrđivanje činjenica o pitanjima od javnog
interesa koja se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i
gradskih javnih službi ili za utvrđivanje činjenica o pitanjima
od drugog javnog interesa za Grad Dugo Selo.
(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka sastavljena
su isključivo od gradskih vijećnika. Odlukom o osnivanju
određenog povjerenstva utvrdit će se sastav, broj njegovih
članova, zadaće i način rada.
(3) Sastav povjerenstva, u pravilu, odgovara stranačkoj
strukturi Gradskog vijeća.
(4) Na rad posebnoga radnog tijela iz stavka 1. ovog članka
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na
rad radnih tijela ako odlukom o njegovu osnivanju nije drukčije
određeno.
VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Članak 60.
Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika prisustvuju
sjednicama Gradskog vijeća.
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Članak 61.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela
izvješćuje gradonačelnika o zakazanoj sjednici Gradskog
vijeća najkasnije pet dana prije dana održavanja sjednice
Gradskog vijeća, odnosno tri dana prije održavanja sjednice
radnog tijela.
(2) Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća i
radnih tijela, a može odrediti svog predstavnika na sjednicama
za izvjestitelja o prijedlogu odluke ili drugog akta kojega je on
predlagatelj.
Članak 62.
(1) Gradonačelnik sudjeluje na sjednicama Gradskog
vijeća i radnih tijela u raspravama o prijedlozima koje podnosi,
iznosi i obrazlaže svoje prijedloge i stajališta, daje stručna
objašnjenja te se izjašnjava o podnesenim amandmanima.
(2) Gradonačelnik može odrediti svog predstavnika koji će
na sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela, u raspravama
o prijedlozima koje podnosi, iznositi i obrazlagati njegove
prijedloge i stajališta, davati stručna objašnjenja te se
izjašnjavati o podnesenim amandmanima, ako ga je za to
ovlastio.
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VIII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Članak 67.
(1) Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke i
druge opće akte, proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj
o izvršenju proračuna, programe, preporuke, pravilnike,
planove i druge akte.
(2) Izvršavajući pojedina prava i obveze Gradsko vijeće
donosi rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte u
slučajevima određenim zakonom i drugim propisom.
Članak 68.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti Statut,
Poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu: opći
akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu
opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi
na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i
Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg
akta.
(2) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz stavka 1.
ovog članka bez odgode dostaviti gradonačelniku.

Članak 63.
U slučajevima kad Gradsko vijeće raspravlja o prijedlozima
akata ili pitanjima za koje gradonačelnik nije predlagatelj,
gradonačelnik daje Gradskom vijeću mišljenje o prijedlogu
akta do početka rasprave na sjednici Gradskog vijeća.

Članak 69.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga
Grada Dugog Sela koji su od općeg značenja za građane,
pravne osobe i druge pravne subjekte te propisuju njihova
prava i dužnosti, odnosno uređuju pitanja od interesa za Grad
Dugo Selo.

Članak 64.
Ako Gradsko vijeće, odnosno radno tijelo ocijeni da je za
raspravu o nekom pitanju neophodno mišljenje gradonačelnika,
a gradonačelnika, odnosno njegova predstavnika nema
na sjednici, niti je gradonačelnik dostavio svoje mišljenje,
Gradsko vijeće, odnosno radno tijelo, može odgoditi raspravu
o tom prijedlogu.

Članak 70.
(1) Gradskim proračunom utvrđuju se prihodi i rashodi Grada
Dugog Sela. Uz proračun se donose projekcije proračuna za
sljedeće dvije proračunske godine. Gradski proračun se
donosi za sljedeću godinu, a ako se ne donese prije početka
fiskalne godine, uvodi se privremeno financiranje, najduže do
31. ožujka.

Članak 65.
(1) Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja
izvješća o svom radu Gradskom vijeću sukladno odredbama
Statuta.

(2) Odlukom o izvršavanju proračuna uređuje se način
izvršenja proračuna, upravljanje prihodima i izdacima
proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka gradonačelnik podnosi
do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje od srpnja do
prosinca prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje od
siječnja do lipnja tekuće godine.

Članak 71.
Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i
pritužbe o nepravilnostima u radu tijela Grada Dugog Sela iz
samoupravnog djelokruga i predlaže način njihova rješavanja.

(3) Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Gradsko
vijeće može zaključkom od gradonačelnika tražiti izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga koje gradonačelnik
podnosi sukladno odredbama Statuta.

Članak 72.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja,
odlučuje o izvješćima, utvrđuju obveze, rješavaju druga
pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća za koje nije predviđeno
donošenje drugog akta.

Članak 66.
(1) Gradonačelnik ima pravo na sjednici Gradskog vijeća
i njegovih radnih tijela iznositi svoja mišljenja o svakom
prijedlogu koji je na dnevnom redu sjednice.

Članak 73.
Gradsko vijeće donosi rješenja kada u skladu sa zakonom
rješava o pojedinačnim stvarima, pravima i obvezama
pravnih i fizičkih osoba.

(2) U raspravi o prijedlogu općeg akta gradonačelnik
ima pravo na sjednici uvijek dobiti riječ kada to zatraži radi
rasprave o pitanjima ustavnosti i zakonitosti predloženog
akta.

IX. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA
Pokretanje postupka
Članak 74.
(1) Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem
prijedloga akta.
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(2) Pravo podnošenja prijedloga akta ima svaki vijećnik,
klub vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća te gradonačelnik
ako zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom ili odlukom
Gradskog vijeća nije propisano da prijedloge pojedinih akata
mogu podnositi samo određeni predlagatelji.
(3) Predlagatelji mogu biti trgovačka društva u vlasništvu
ili suvlasništvu Grada Dugog Sela, ustanove kojima je Grad
Dugo Selo osnivač ili suosnivač, Savjet mladih Grada Dugog
Sela te udruge i zajednice udruga kada podnose Gradskom
vijeću izvješća o poslovanju odnosno radu te druge akte u
skladu s posebnim zakonom.
Proračun i Odluka o privremenom financiranju
Članak 75.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije
proračunske godine, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik kao jedini
ovlašteni predlagatelj, na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Članak 76.
(1) Na prijedlog gradonačelnika, postupak donošenja
proračuna može se provesti u dva čitanja.
(2) Prvo čitanje obuhvaća prethodnu raspravu o prijedlogu
proračuna s prijedlozima programa građenja i održavanja i
javnih potreba, o prijedlogu odluke o izvršavanju proračuna i
o zaključku Odbora za financije i proračun.

Članak 78.
(1) Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka
proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva
tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova,
funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih i
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
(2) Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog
članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s
posebnim zakonom na prijedlog gradonačelnika ili povjerenika
Vlade Republike Hrvatske te drugih ovlaštenih predlagatelja
iz članka 74. stavka 2. ovog Poslovnika.
(3) U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće,
a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika
Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
gradonačelnik.
(4) Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske,
gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi
i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska
povjerenika.
(5) Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik
donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za
razdoblje do donošenja proračuna.

(3) Drugo čitanje obuhvaća raspravu o materijalu iz stavka
2. ovog članka, izvješću gradonačelnika o podnesenim
amandmanima ovlaštenih predlagatelja te donošenje
proračuna, programa i odluke o izvršavanju proračuna.

(6) Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz
stavaka 3., 4. i 5. ovog članka sadržajno odgovara odluci o
privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali
razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 77.
(1) Gradonačelnik je dužan utvrditi prijedlog proračuna i
podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom
posebnim zakonom.

Prijedlog akta

(2) Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom
vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u
cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske
će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika
i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka Vlada Republike
Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske
za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati
prijevremene izbore za gradonačelnika, sukladno posebnom
zakonu.
(4) Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti
Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana
stupanja na dužnost.
(5) Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 4. ovog
članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik
predložio.
(6) Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
donosi se većinom glasova svih vijećnika.
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Članak 79.
(1) Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje akta,
tekst prijedloga akta u obliku u kojem se donosi, obrazloženje
prijedloga akta i tekst važećeg akta koji se mijenja ili
dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća
dokumentacija.
(2) Obrazloženje prijedloga akta sadrži zakonsku osnovu
temeljem koje se donosi ili mijenja akt, ocjenu stanja i
osnovna pitanja koja se uređuju aktom, objašnjenja pojedinih
odredbi te potrebna sredstva za provedbu akta.
(3) O prijedlogu akta mišljenje iznosi nadležno radno tijelo
Gradskog vijeća.
(4) Mišljenje iz stavka 3. ovog članka daje predsjednik
radnog tijela ili član kojeg on ovlasti na sjednici Gradskog
vijeća prije rasprave o prijedlogu akta.
Članak 80.
(1) Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća
uz obavijest tko će u ime predlagatelja biti izvjestitelj na
sjednici Gradskog vijeća.
(2) Prijedlog akta izrađen u skladu s ovim Poslovnikom
predlagatelj dostavlja u pisanom ili elektroničkom obliku.
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(3) Dan dostave prijedloga akta predsjedniku Gradskog
vijeća smatra se danom podnošenja prijedloga Gradskom
vijeću.
(4) Ako dva ili više predlagatelja podnesu posebne prijedloge
akta kojim se uređuje isto pitanje, predsjednik Gradskog
vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge u jedan
prijedlog. Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Gradskog
vijeća unijet će prijedloge akata u prijedlog dnevnog reda
sjednice Gradskog vijeća redoslijedom kojim su podneseni.
Članak 81.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća upućuje prijedlog akta
gradonačelniku ako nije predlagatelj na razmatranje i davanje
mišljenja.
(2) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog akta
uvrstiti na dnevni red sljedeće sjednice Gradskog vijeća
sukladno planu održavanja sjednica utvrđenom programom
rada Gradskog vijeća, a ukoliko prijedlog nije razmatralo
matično radno tijelo Gradskog vijeća, uputit će ga istom na
razmatranje.
Članak 82.
Ako prijedlog akta nije podnesen u skladu s ovim
Poslovnikom, predsjednik Gradskog vijeća zatražit će od
predlagatelja da ga u roku od petnaest dana uskladi s
Poslovnikom. Ukoliko predlagatelj ne postupi po zahtjevu
predsjednika Gradskog vijeća, smatrat će se da prijedlog nije
ni podnesen.
Članak 83.
(1) Predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Dugom
Selu imaju pravo predlagati Gradskom vijeću mjere za
unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u Gradu Dugom
Selu.
(2) Prijedlog mjera iz stavka 1. ovog članka upućuje se u
pisanom obliku gradonačelniku kao ovlaštenom predlagatelju
koji razmatra prijedlog i ukoliko ocijeni da je prijedlog u
skladu sa zakonom i aktima Grada Dugog Sela, upućuje ga
predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije u roku od 60 dana
od zaprimanja prijedloga.
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rasprava u radnim tijelima Gradskog vijeća ili vijećima
mjesnih odbora.
(2) Prethodna rasprava može se provesti i na sjednici
Gradskog vijeća.
(3) Prijedlog za provođenje prethodne rasprave mogu
podnijeti ovlašteni predlagatelji akta iz članka 74. stavka 2.
ovog Poslovnika.
(4) Zaključkom iz stavka 1. ovog članka određuje se tijelo i
rok za provođenje prethodne rasprave i podnošenje izvješća
Gradskom vijeću.
(5) Nakon provedene prethodne rasprave podnosi se
izvješće Gradskom vijeću o provedenoj prethodnoj raspravi.
(6) Uz izvješće o rezultatima rasprave dostavlja se
Gradskom vijeću i prijedlog akta ako se u prethodnoj raspravi
ocijeni potrebnim njegovo donošenje.
(7) Predlagatelj akta dužan je razmotriti mišljenja i stajališta
iz prethodne rasprave te obrazložiti ona koja nije mogao
usvojiti.
Javna rasprava
Članak 86.
(1) Na javnu raspravu upućuju se prijedlozi akata kada je
to utvrđeno zakonom odnosno odlukom Gradskog vijeća.
(2) Kada se odlukom Gradskog vijeća upućuje prijedlog
akta na javnu raspravu, odlukom se određuje radno tijelo za
provođenje i praćenje javne rasprave, način upoznavanja
građana s prijedlogom i rok provođenja javne rasprave.
(3) Kada je javna rasprava predviđena zakonom, provodi se
na način i po postupku propisanim zakonom.
Članak 87.
(1) Javna rasprava održava se u roku utvrđenom zakonom
odnosno odlukom Gradskog vijeća. Kada o javnoj raspravi
odlučuje Gradsko vijeće, javna rasprava održava se u roku
koji nije kraći od petnaest ni duži od devedeset dana.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća upućuje prijedlog iz stavka
2. ovog članka nadležnom radnom tijelu na razmatranje i
uvrštava u dnevni red sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

(2) Radno tijelo iz članka 86. ovog Poslovnika dužno je
razmotriti prijedloge, mišljenja i primjedbe s javne rasprave
prije utvrđivanja konačnog prijedloga akta.

Članak 84.
(1) Ukoliko se radi o pitanju koje se tiče položaja nacionalne
manjine, predlagatelj akta dužan je obavijestiti i upoznati s
prijedlogom akta predstavnika nacionalne manjine.

Razmatranje prijedloga akata u radnim tijelima

(2) Na sjednicu Gradskog vijeća na kojoj se raspravlja o
pitanju koje se tiče položaja nacionalne manjine poziva se
predstavnik nacionalne manjine.
Prethodna rasprava
Članak 85.
(1) Gradsko vijeće može posebnim zaključkom odrediti da
se prije podnošenja ili razmatranja prijedloga akta, o potrebi
donošenja akta i osnovnim pitanjima koja bi trebalo urediti
aktom odnosno o stanju u pojedinim područjima u svezi s
pitanjima koja bi trebalo urediti aktom, provede prethodna

Članak 88.
(1) Radna tijela Gradskog vijeća raspravljaju o prijedlozima
općih akata kad je to u njihovoj nadležnosti, odnosno kada to
zatraži Gradsko vijeće.
(2) Radna tijela dostavljaju Gradskom vijeću primjedbe,
prijedloge i mišljenje na tekst prijedloga akta, u pisanom
obliku, a mogu podnositi i amandmane.
(3) Predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela kojeg
ovlasti predsjednik, iznosi mišljenje, primjedbe, prijedloge i
amandmane radnog tijela na sjednici Gradskog vijeća prije
otvaranja rasprave o prijedlogu akta.
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Amandmani
Članak 89.
(1) Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi
se u obliku amandmana uz obrazloženje. Pravo podnošenja
amandmana imaju svi predlagatelji iz članka 74. stavka 2.
ovog Poslovnika.
(2) Amandmani se upućuju predsjedniku Gradskog vijeća,
u pravilu pisanim putem najkasnije dan prije održavanja
sjednice.
(3) Ako se prijedlogom akta mijenja ili dopunjuje akt,
amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene
predloženim izmjenama i dopunama.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, amandmani se
mogu podnositi i na članke koji nisu obuhvaćeni predloženim
izmjenama i dopunama prijedloga akta ako je to potrebno
radi usklađivanja sa zakonom ili odlukama Ustavnog suda
Republike Hrvatske.
(5) Predsjednik amandmane upućuje predlagatelju akta
i gradonačelniku ukoliko on nije predlagatelj te nadležnom
radnom tijelu.
(6) U slučaju održavanja sjednice elektroničkim putem
amandmani se dostavljaju predsjedniku Gradskog vijeća
elektroničkom poštom.
(7) Iznimno, amandmani se mogu podnositi i usmeno
na sjednici Gradskog vijeća sve do zaključenja rasprave o
prijedlogu akta.
Članak 90.
O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj akta i
gradonačelnik kada nije predlagatelj akta.
Članak 91.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta, Gradsko vijeće
može odlučiti da se rasprava i odlučivanje o prijedlogu akta
radi pripreme odgodi za sljedeću sjednicu.
Članak 92.
(1) Amandman koji je podnesen u skladu s ovim Poslovnikom
postaje sastavni dio prijedloga akta i o njemu se ne glasuje
odvojeno ako :
1. ga je podnio predlagatelj akta,
2. se s amandmanom suglasio predlagatelj akta.
(2) O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka
prijedloga akta na koji se podnose.
(3) Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više
amandmana, o amandmanima se glasuje po redoslijedu koji
odredi predsjednik Gradskog vijeća.
Članak 93.
Amandman koji je prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća
postaje sastavni dio prijedloga akta o kojem se odlučuje.
Donošenje akata po hitnom postupku
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Članak 94.
(1) Iznimno, Gradsko vijeće može donijeti akt po hitnom
postupku samo ako je to nužno radi sprečavanja ili uklanjanja
štete ili to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.
(2) U hitnom se postupku rokovi iz ovog Poslovnika mogu
skratiti i pojedine radnje izostaviti, a predlagatelj je dužan
obrazložiti hitnost postupka.
(3) Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik
tada mora imati pisanu podršku jedne trećine vijećnika.
(4) Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije dan prije
održavanja sjednice Gradskog vijeća.
(5) O donošenju akta po hitnom postupku odlučuje se
na sjednici Gradskog vijeća prilikom glasovanja o dopuni
dnevnog reda sjednice na način da se prethodno glasuje
bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i
uvrštavanje u dnevni red sjednice, a zatim se raspravlja i
odlučuje o prijedlogu akta.
Vijećnička pitanja
Članak 95.
(1) Nakon utvrđivanja dnevnog reda, u Aktualnom satu,
vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati
prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku
kome ih upućuju.
(2) Vijećnička pitanja mogu se uputiti i u pisanom obliku.
(3) Na postavljeno pitanje vijećnik može tražiti usmeni
odgovor ili odgovor u pisanom obliku. Odgovor u pisanom
obliku dostavlja se predsjedniku Gradskog vijeća koji odgovor
upućuje vijećniku koji je postavio pitanje te odlučuje hoće li se
pisani odgovor uputiti svim vijećnicima.
(4) Pitanja moraju biti u pravilu sažeta i kratka. Odgovor na
postavljeno pitanje daje se u pravilu na istoj sjednici. Ako se
odgovor ne može dati na istoj sjednici, dat će se na sljedećoj
sjednici ili uputiti u pisanom obliku do sljedeće sjednice ako
zakonom nije propisano drugačije.
(5) Ako je odgovor povjerljive naravi, vijećniku se može
odgovoriti neposredno ili na sjednici radnog tijela u čijem je
djelokrugu to pitanje.
(6) Vijećnik može postaviti najviše dva pitanja na istoj sjednici.
(7) Vijećnik može svoje pitanje iznositi najviše dvije minute.
Nakon postavljenog pitanja daje se sažet i kratak odgovor.
(8) Vijećnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo
odgovorom na pitanje. Ukoliko je vijećnik nezadovoljan
odgovorom, može zatražiti pojašnjenje, postaviti dopunsko
pitanje ili zatražiti pisani odgovor.
(9) Tijekom Aktualnog sata vijećnik ne može zatražiti riječ
da bi odgovorio na navod ili ispravio netočan navod iznesen
u vijećničkom pitanju drugog vijećnika ili na odgovor na
vijećničko pitanje.
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(10) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se u slučaju
održavanja sjednice elektroničkim putem.
Potpisivanje, objava i ispravak akata
Članak 96.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća potpisuje akte koje donosi
Gradsko vijeće. Potpisani i ovjereni izvornik akta čuva se u
arhivu Grada Dugog Sela.
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Zahtjev treba biti predan u pisanom obliku i potpisan od
strane vijećnika.
(2) Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu
u roku iz stavka 1. ovog članka, na obrazloženi zahtjev
najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća, sjednicu će
sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana.

(2) Pod izvornikom akta podrazumijeva se onaj tekst koji je
donesen na sjednici Gradskog vijeća.

(3) Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovog članka, sjednicu
može sazvati, na obrazloženi zahtjev jedne trećine članova
Gradskog vijeća, čelnik tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Za izradu izvornika akata, potpis predsjednika Gradskog
vijeća, stavljanje pečata i čuvanje akata odgovoran je pročelnik
upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

(4) Sjednica sazvana sukladno odredbama stavaka 1., 2. i
3. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana
sazivanja.

Članak 97.
(1) Statut, Poslovnik, Proračun Grada Dugog Sela, Godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna i drugi akti za koje je to
utvrđeno Statutom Grada Dugog Sela ili aktom Gradskog
vijeća, objavljuju se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela
i na web stranici Grada Dugog Sela.

(5) Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka
smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

(2) Opći akti stupaju na snagu najranije osmog dana od
dana njihove objave u Službenom glasniku Grada Dugog
Sela.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, općim se aktom može
iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu
prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.
(4) Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Članak 98.
Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu akta utvrđenih na
osnovi uspoređivanja s izvornikom daje pročelnik upravnog
tijela nadležnog za poslove za Gradskog vijeća.
Članak 99.
(1) Izmjene i dopune važećih akata provode se po postupku
i na način kako je to propisano za njihovo donošenje.
(2) Iznimno, kada se radi o izmjeni i dopuni koja je potrebna
radi usuglašavanja sa zakonom ili drugim propisom,
postupak izmjene i dopune može se provesti po žurnom
postupku.
X. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
Sazivanje sjednice
Članak 100.
(1) Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog
vijeća. Sazvanu sjednicu predsjednik Gradskog vijeća može
odgoditi ako za to postoje opravdani razlozi.
(2) Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi,
a najmanje jednom u tri mjeseca.
Članak 101.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu
Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne
trećine vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Članak 102.
(1) Sjednice Gradskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom
ili elektroničkim putem, a iznimno u hitnim slučajevima i na
drugi način o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.
(2) Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se gradskim vijećnicima
u pisanom obliku ili elektroničkim putem najkasnije pet
radnih dana prije dana održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga, koji se moraju posebno obrazložiti, ovaj
rok se može skratiti.
(3) Ukoliko se poziv i materijal za sjednicu vijećnicima
dostavlja elektroničkim putem, dostava se smatra obavljenom
u trenutku kada je poziv s materijalima zabilježen na
poslužitelju za primanje takvih poruka. O održavanju sjednice
Gradskog vijeća kao i o dostavljenom pozivu s materijalima
za istu, vijećnici će se dodatno obavijestiti putem e-maila
ili SMS poruke najkasnije pet dana prije dana održavanja
sjednice.
Članak 103.
Poziv za sjednicu Gradskog vijeća dostavlja se u pisanom
obliku ili elektroničkim putem i gradonačelniku, zamjeniku
gradonačelnika, pročelnicima gradskih upravnih tijela,
ravnateljima ustanova i direktorima trgovačkih društava
kojima je Grad osnivač/suosnivač, ovlaštenim uredništvima
sredstava javnog priopćavanja te predstavnicima nacionalnih
manjina kada se raspravlja o pitanjima koja se tiču položaja
nacionalne manjine, kao i drugim osobama koje odredi
predsjednik Gradskog vijeća.
Dnevni red
Članak 104.
(1) Dnevni red sjednice Gradskog vijeća predlaže
predsjednik Gradskog vijeća u pozivu za sjednicu.
(2) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je u prijedlog
dnevnog reda uvrstiti sve prijedloge što su ih podnijeli ovlašteni
predlagatelji akata na način utvrđen ovim Poslovnikom prije
upućivanja pisanog poziva.
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Članak 105.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

02. travnja 2021.

Članak 109.
(1) Red na sjednici osigurava predsjednik Gradskog vijeća.

(2) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik i ovlašteni
predlagatelji akata mogu predložiti dopunu dnevnog reda
s novom točkom ili izmjenu dnevnog reda na način da se
pojedina točka izostavi iz dnevnog reda.

(2) Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i
dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća. Prijave za govor
primaju se od trenutka otvaranja rasprave i u tijeku rasprave
do njezina zaključivanja.

(3) Ako predsjednik Gradskog vijeća ili ovlašteni predlagatelj
akata predlože dopunu dnevnog reda s novom točkom ili
ako u prijedlog dnevnog reda nije unesen prijedlog kojeg
je predložio ovlašteni predlagatelj na način utvrđen ovim
Poslovnikom, a predlagatelj ostaje pri svom prijedlogu, te ako
je materijal dostavljen vijećnicima najkasnije prije odlučivanja
o dopuni dnevnog reda, o dopuni dnevnog reda odlučuje se
bez rasprave.

(3) Govornik je dužan držati se predmeta rasprave i točke
dnevnog reda.

Članak 106.
(1) Ako dopuna dnevnog reda uključuje unošenje u dnevni
red novog prijedloga za odlučivanje za koji se traži hitnost,
Gradsko vijeće odlučuje je li hitnost opravdana i ukoliko
prihvati donošenje akta po hitnom postupku, točka se uvrštava
u dnevni red sjednice dok se u protivnom upućuje u redovni
postupak.
(2) O dopuni dnevnog reda ili izmjeni dnevnog reda na
način da se pojedina točka izostavi iz dnevnog reda glasuje
se na sjednici Gradskog vijeća bez rasprave.
Članak 107.
(1) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno
odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka izostavi iz dnevnog
reda, a zatim da se dnevni red dopuni s novom točkom ili
izmijeni redoslijed točaka u dnevnom redu.
(2) Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća daje na
usvajanje dnevni red u cjelini.
(3) Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća ili vijećnika
tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed rasprave o
pojedinim točkama dnevnog reda.
(4) Zadnja točka dnevnog reda su ‘’Prijedlozi i informacije’’
u okviru koje gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika,
predsjednik Gradskog vijeća, vijećnici i pročelnici upravnih
tijela mogu podnositi prijedloge i informacije od interesa
za Grad Dugo Selo, s tim da izlaganje po izvjestitelju ne
traje dulje od dvije minute. O podnesenim prijedlozima i
informacijama ne vodi se rasprava.
Predsjedavanje sjednicom
Članak 108.
Sjednici Gradskog vijeća predsjedava predsjednik
Gradskog vijeća, a ako je on odsutan ili spriječen te kada on
sudjeluje u raspravi, potpredsjednik Gradskog vijeća kojeg
on ovlasti. Ukoliko je potpredsjednik Gradskog vijeća kojeg
je ovlastio predsjednik Gradskog vijeća odsutan ili spriječen,
tada sjednici predsjedava drugi potpredsjednik.
Red na sjednici
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(4) Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili
spriječen u svom govoru.
(5) Za remećenje reda na sjednici predsjednik Gradskog
vijeća može vijećniku izreći stegovne mjere:
1. opomenu,
2. opomenu s oduzimanjem riječi,
3. udaljenje sa sjednice.
(6) Stegovne mjere iz stavka 5. ovoga članka su izvršne i o
njima se ne vodi rasprava.
Članak 110.
(1) Predsjednik Gradskog vijeća će izreći opomenu vijećniku
koji svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili
na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika, a osobito ako:
1. ne govori o predmetu o kojem se raspravlja;
2. govori, a nije dobio riječ;
3. svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika;
4. se javi za povredu Poslovnika ili ispravak netočnog
navoda, a započne govoriti o drugoj temi za koju nije
dobio riječ;
5. svojim govorom omalovažava ili vrijeđa;
6. na drugi način remeti red na sjednici.
(2) Ako vijećnik i nakon izricanja opomene svojim govorom
ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika, predsjednik
Gradskog vijeća može mu izreći opomenu s oduzimanjem
riječi.
(3) Gradskom se vijećniku izriče stegovna mjera udaljenja
sa sjednice kada je svojim ponašanjem toliko narušio red
i prekršio odredbe Poslovnika o redu na sjednici da je
dovedeno u pitanje daljnje održavanje sjednice.
(4) Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka
3. ovog članka, predsjednik Gradskog vijeća će utvrditi
da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom
glasovanja.
(5) Ako predsjednik navedenim mjerama ne može održati
red na sjednici, odredit će prekid sjednice dok se ne steknu
uvjeti za nastavak sjednice u istom danu.
(6) Za slučaj da se sjednica ne može nastaviti u istom danu,
predsjednik Gradskog vijeća obavijestit će vijećnike o terminu
nastavka sjednice.
(7) Ako građani i druge osobe koje su nazočne sjednici
narušavaju red, predsjednik Gradskog vijeća će ih opomenuti,
a u slučaju nastavka narušavanja reda i nakon opomene,
udaljiti sa sjednice.
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Tijek sjednice
Članak 111.
(1) Gradsko vijeće može raspravljati ako je na sjednici
nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.
(2) Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice o
tome obavještava predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika
upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
(3) Predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu kada utvrdi
da postoji nazočnost potrebnog broja vijećnika.
(4) Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi na početku
sjednice da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika,
odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
(5) Predsjednik Gradskog vijeća prekinut će i odgoditi
sjednicu i u slučaju kada za vrijeme sjednice utvrdi da sjednici
više nije nazočna potrebna većina vijećnika.
Članak 112.
(1) Nazočnost vijećnika utvrđuje se brojanjem ili prozivanjem
vijećnika na početku sjednice i u tijeku sjednice po odluci
predsjednika Gradskog vijeća ili na zahtjev vijećnika.
(2) Za prozivnik Gradskog vijeća i evidenciju prisustva
vijećnika brine se pročelnik upravnog tijela nadležnog za
poslove Gradskog vijeća.
Članak 113.
(1) Prva točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća je
verifikacija zapisnika s prethodne sjednice. U opravdanim
slučajevima verifikacija zapisnika se može odložiti za narednu
sjednicu.
(2) Vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.
(3) O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se bez
rasprave.
(4) Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti
odgovarajuće izmjene.
Članak 114.
(1) Rasprava o točki dnevnog reda obuhvaća uvodno
izlaganje predlagatelja, iznošenje mišljenja nadležnog radnog
tijela te raspravu o prijedlogu akta prema redoslijedu kojim se
vijećnici javljaju za raspravu.
(2) Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o dvije ili više
točki ili podtočki utvrđenog dnevnog reda može se provesti
objedinjena rasprava s time da se glasuje o svakoj točki
odnosno podtočki pojedinačno.
(3) U tijeku rasprave predlagatelj akta ima pravo dobiti riječ
radi davanja objašnjenja, iznošenja mišljenja, izjašnjavanja
o iznesenim primjedbama i podnesenim amandmanima te
odgovarati na postavljena pitanja.
(4) Gradonačelnik ima pravo dobiti riječ u tijeku rasprave o
aktu i kada on nije predlagatelj.
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Članak 115.
Predlagatelj može svoj prijedlog povući ako o njemu još nije
odlučeno. O povučenom prijedlogu prestaje rasprava te se
smatra da je točka skinuta s dnevnog reda.
Članak 116.
(1) Na sjednici Gradskog vijeća govornik govori kratko u
svezi s predmetom rasprave.
(2) Vijećnik po jednoj točki dnevnog reda u raspravi,
u pravilu, može govoriti jedanput najdulje pet minuta,
predstavnici klubova vijećnika sedam minuta, a predlagatelj
10 minuta. Predsjednik Gradskog vijeća može iznimno, zbog
važnosti teme, odlučiti da vijećnik može govoriti i dulje.
(3) Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na navod
(replika), predsjednik Gradskog vijeća dat će mu riječ čim
završi govor vijećnika koji je iznio navod. Replika vijećnika,
odnosno odgovor na repliku ne mogu trajati dulje od dvije
minute.
(4) Vijećnik koji želi riječ radi povrede ovog Poslovnika
ima pravo govoriti odmah, najduže dvije minute. Predsjednik
Gradskog vijeća dužan je dati objašnjenje na prigovor.
Članak 117.
Predsjednik Gradskog vijeća može na sjednici dati riječ i
gostima kojima je uputio poziv za sjednicu i koji su nazočni
na sjednici.
Članak 118.
(1) Tijekom sjednice Gradskog vijeća, predsjednik kluba
vijećnika ili drugi predstavnik kluba vijećnika ako predsjednik
kluba vijećnika nije nazočan, može zatražiti stanku za
sastanak kluba vijećnika.
(2) Predsjednik kluba vijećnika ili drugi predstavnik kluba
vijećnika dužan je iznijeti razloge zbog kojih traži stanku i
prijedlog duljine njezina trajanja.
(3) Predsjednik Gradskog vijeća odobrit će stanku s time da
za stanku ne može odrediti vrijeme kraće od deset niti dulje
od 30 minuta.
(4) Nakon stanke predsjednik kluba vijećnika ili drugi
predstavnik kluba vijećnika ima pravo obrazložiti stajalište
kluba vijećnika.
(5) Predsjednik Gradskog vijeća može odrediti stanku i iz
drugih opravdanih razloga.
Odlučivanje na sjednici
Članak 119.
(1) Gradsko vijeće donosi akte većinom glasova nazočnih
vijećnika ako je na sjednici nazočna većina vijećnika, osim
kada je zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom određeno
drugačije.
(2) Većinom glasova svih vijećnika Gradsko vijeće donosi
Statut, Poslovnik, proračun, godišnji i polugodišnji izvještaj
o izvršenju proračuna, odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja, stjecanja, otuđivanja i opterećivanja gradske
imovine, davanju koncesije te obliku suradnje i udruživanja
sredstava sa susjednim općinama i gradovima radi osnivanja
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trgovačkih društava i ustanova u zajedničkom vlasništvu,
izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog
vijeća, o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela.
(3) Većinom glasova svih vijećnika Gradsko vijeće odlučuje
i u ostalim slučajevima propisanim zakonom, Statutom i ovim
Poslovnikom.
Članak 120.
(1) Gradsko vijeće može odlučiti da glasovanje o
predloženom aktu odgodi za jednu od sljedećih sjednica ili da
prijedlog vrati predlagatelju na doradu.
(2) Zaključkom kojim se prijedlog akta vraća na doradu
utvrđuju se razlozi zbog kojih se traži dorada.
(3) Predlagatelj je dužan dostaviti dorađeni prijedlog
najkasnije u roku od 90 dana; u protivnom se smatra da je
prijedlog povučen.
Članak 121.
Predsjednik Gradskog vijeća može iz opravdanih razloga
prekinuti sjednicu i zakazati nastavak za određeni dan i sat o
čemu se obavještavaju samo odsutni vijećnici.
Članak 122.
Nakon završene rasprave o točki dnevnog reda, prvo se
glasuje o podnesenim amandmanima na prijedlog akta u
skladu s člankom 92. ovog Poslovnika.
Članak 123.
(1) Glasovanje na sjednici je javno, osim ako ovim
Poslovnikom nije određeno da se o određenom pitanju
glasuje tajno.
(2) Gradsko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju
glasuje tajnim glasovanjem.
Članak 124.
(1) Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke.
(2) Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da
predsjednik Gradskog vijeća prvo poziva vijećnike da se
izjasne tko je ‘’za’’ prijedlog, zatim tko je ‘’protiv’’ prijedloga
te tko se ‘’suzdržao’’ od glasovanja. Glasovi vijećnika koji
su bili nazočni na sjednici, a nisu glasovali ‘’za’’ niti ‘’protiv’’
prijedloga i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od glasovanja,
smatraju se suzdržanim glasovima.
(3) Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se ‘’za’’ ili ‘’protiv’’.
(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ako se prilikom
glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni
manje od potrebne većine vijećnika, predsjednik Gradskog
vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.
(5) Nakon provedenog glasovanja predsjednik Gradskog
vijeća utvrđuje rezultat glasovanja i konstatira je li prijedlog o
kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.
Članak 125.
(1) Tajno glasovanje provodi se u slučajevima predviđenim
zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.
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(2) Tajnim glasovanjem rukovodi Odbor za izbor i imenovanja.
(3) Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su
pečatom Gradskog vijeća.
(4) Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su
abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni
broj ispred prezimena kandidata.
(5) Ukoliko se glasuje o prijedlogu akta ili drugom pitanju,
na glasačkom listiću precizno se navodi predmet glasovanja,
a zaokružuje se ‘’za’’, ‘’protiv’’ i ‘’suzdržan’’.
(6) Svaki vijećnik, nakon što je prozvan, dobiva glasački
listić i kada ga ispuni stavlja ga u glasačku kutiju.
(7) Nevažećim se smatra nepopunjeni glasački listić, listić
na kojem je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira
ili više opcija te glasački listić na kojem se sa sigurnošću ne
može utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao.
(8) O tajnom glasovanju vodi se poseban zapisnik koji je
prilog zapisnika s te sjednice Gradskog vijeća.
(9) Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Gradskog vijeća objavio da
je glasovanje završeno, Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje
rezultate glasovanja.
(10) Nakon što Odbor za izbor i imenovanja utvrdi rezultate
glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultate
izbora koji sadrže sljedeće podatke: broj vijećnika koji su
glasovali, broj nevažećih i važećih glasačkih listića, broj
glasova koji su dobili pojedini kandidati, te imena izabranih
osoba, odnosno, ako se glasovalo o prijedlogu akta ili drugog
pitanja, je li prijedlog prihvaćen ili odbijen.
Zapisnik
Članak 126.
(1) O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
imena nazočnih i odsutnih vijećnika i drugih nazočnih osoba,
tijek sjednice s nazivom prijedloga o kojem se raspravljalo i
odlučivalo, imena predstavnika predlagatelja, radnih tijela i
klubova vijećnika te imena govornika sa sažetim prikazom
njihova izlaganja, podnesene amandmane, rezultat glasovanja
o pojedinom prijedlogu te nazive odluka i drugih akata koji su
donijeti na sjednici.
(3) Rasprave sa sjednice Gradskog vijeća unose se u
zapisnik maksimalno sažeto, zajedno sa stajalištem govornika
koji izjavu daje u svoje ime ili u ime radnog tijela ili kluba
vijećnika.
(4) Sastavni dio zapisnika su doneseni tekstovi odluka i
drugih akata.
(5) O izradi zapisnika brine službenik upravnog tijela
nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
(6) Zapisnik koji je verificiran u skladu s ovim Poslovnikom
potpisuju predsjednik Gradskog vijeća i službenik iz stavka 5.
ovog članka.
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(7) Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj
stvari, a iz rasprave je isključena javnost, o tome se vodi
odvojeni zapisnik.
(8) Izvornici zapisnika sjednica Gradskog vijeća čuvaju se
u gradskom arhivu, sukladno propisima o čuvanju arhivskog
gradiva.
Članak 127.
(1) O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se fonografski
zapis koji sadrži potpuni tijek sjednice.
(2) Pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog
vijeća dužan je vijećniku na njegov zahtjev omogućiti
preslušavanje fonografskog zapisa sjednice Gradskog vijeća.
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Javnost rada
Članak 130.
(1) Rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.
Javnost rada ostvaruje se:
1. javnim održavanjem sjednica,
2. objavljivanjem prijedloga akata na web stranici Grada
Dugog Sela,
3. objavljivanjem općih i drugih akata u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela,
4. održavanjem konferencija za medije i službenim izjavama,
5. na drugi odgovarajući način.
(2) Predstavnici medija imaju pravo pratiti rad Gradskog
vijeća i njegovih radnih tijela.

(3) Službenik upravnog tijela nadležnog za poslove
Gradskog vijeća brine o čuvanju fonografskih zapisa sjednica.

(3) Predstavnicima medija dostavljaju se pozivi za sjednice
Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Tematska sjednica

(4) Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih
pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama
Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim
mogućnostima Grada Dugog Sela.

Članak 128.
(1) Gradsko vijeće može održati tematsku sjednicu na kojoj
će raspravljati i odlučivati samo o jednom prijedlogu, odnosno
samo o jednoj temi.
(2) Održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća može
tražiti gradonačelnik, a inicijativu za održavanje tematske
sjednice mogu podnijeti najmanje jedna trećina gradskih
vijećnika i matično radno tijelo.
(3) Inicijativa za održavanje tematske sjednice podnosi
se predsjedniku Gradskog vijeća i mora sadržavati nacrt
dnevnog reda i razloge za održavanje tematske sjednice.
(4) Ako održavanje tematske sjednice traži gradonačelnik,
dužan je dostaviti i materijal za sjednicu, odnosno prijedlog
akta za raspravu i odlučivanje.
Članak 129.
(1) Inicijativu za održavanje tematske sjednice što su je
podnijela radna tijela ili najmanje jedna trećina gradskih
vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća upućuje na mišljenje
gradonačelniku.
(2) Ako gradonačelnik prihvati inicijativu za održavanje
tematske sjednice, pripremit će materijal za sjednicu,
odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje i dostaviti
ga predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana
dostave inicijative.
(3) Ako gradonačelnik ne prihvati inicijativu za održavanje
tematske sjednice, a podnositelj ostaje pri njoj, inicijativu za
održavanje tematske sjednice predsjednik Gradskog vijeća
unijet će u prijedlog dnevnog reda iduće sjednice Gradskog
vijeća.
(4) Inicijativu iz stavka 3. ovog članka obrazlaže predstavnik
podnositelja inicijative. Nakon toga mogu i izvjestitelji radnih
tijela, ako je potrebno, iznijeti stavove radnih tijela, a svoja
stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova gradskih
vijećnika te gradonačelnik.
(5) Ako Gradsko vijeće prihvati inicijativu, odlučit će o tome
tko će pripremiti materijal za tematsku sjednicu.

(5) Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti
svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na
sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri
dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani
i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će
nazočiti sjednici.
(6) Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela,
može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici
zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da
prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.
Članak 131.
(1) Radi točnog i potpunog obavještavanja javnosti o radu
Gradskog vijeća i radnih tijela mogu se davati službena
priopćenja ili sazivati konferencije za novinare.
(2) Konferenciju za novinare saziva predsjednik Gradskog
vijeća ili osoba koju on ovlasti.
Članak 132.
(1) Gradsko vijeće može u iznimnim slučajevima, u skladu sa
zakonom, kada to zahtijevaju opravdani razlozi, na prijedlog
predsjednika Gradskog vijeća, odlučiti da se o određenom
pitanju ne raspravlja javno, a materijal za takvu raspravu
dostavlja se neposrednom dostavom.
(2) Prije prelaska na raspravu o pitanju iz stavka 1. ovog
članka, predsjednik Gradskog vijeća pozvat će osobe čija
nazočnost nije potrebna da napuste dvoranu, a o rezultatima
rasprave obavijestit će javnost putem službenog priopćenja.
(3) Vijećnik ne smije iznositi podatke koje sazna na sjednici
s koje je isključena javnost.
Održavanje sjednice elektroničkim putem
Članak 133.
(1) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
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trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme
trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća iznimno
se mogu održavati elektroničkim putem.

(3) Ukoliko nacrt prijedloga akta nije izrađen u skladu
s odredbama ovog Poslovnika, gradonačelnik će nacrt
prijedloga akta vratiti na doradu upravnom tijelu koje je
izradilo materijal.

(2) Elektroničke sjednice održavat će se korištenjem
specijaliziranih aplikacija za videokonferencije.
(3) Nazočnost se utvrđuje prozivkom vijećnika. Gradski
vijećnik koji se nije javio kada je prozvan ubraja se u broj
nazočnih ako se javio osobno ili se prijavio putem odgovarajuće
opcije za prijavu razgovora do završetka prozivke. Svaki
izostanak video veze pojedinog člana Gradskog vijeća smatra
se napuštanjem sjednice.

(4) U slučaju da su predlagatelji akata iz redova vijećnika,
nadležna upravna tijela dužna su im pružiti stručnu i tehničku
pomoć kod izrade i predlaganja akata.

(4) Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i
dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća. Prijave za govor
primaju se od trenutka otvaranja rasprave i u tijeku rasprave
do njezina zaključivanja, a vijećnici se za govor prijavljuju
putem odgovarajuće opcije za prijavu razgovora.
(5) Na elektroničkoj sjednici glasanje se obavlja poimenično
ili putem odgovarajuće opcije za prijavu razgovora o čemu
odlučuje predsjednik Gradskog vijeća. Vijećnici koji se ne
očituju na utvrđeni način smatrat će se suzdržanima.
(6) U slučaju održavanja sjednice elektroničkim putem,
vijećnici mogu postavljati pitanja, neovisno o točkama
dnevnog reda, uz naznaku kome ih upućuju. Svaki vijećnik
ima pravo postaviti dva pitanja. Pitanja se postavljaju putem
elektroničke pošte.
(7) U pozivu za elektroničku sjednicu navodi se rok za
postavljanje vijećničkih pitanja i odgovor na ista te rok za
dostavu amandmana i očitovanja predlagatelja na podnesene
amandmane.
(8) Odgovor na postavljeno pitanje dostavlja se
elektroničkom poštom u pravilu u roku određenom na način
opisan u stavku 7. ovog članka. Iznimno, ako se odgovor ne
može dati u tom roku, dat će se na sljedećoj sjednici ili uputiti
u pisanom obliku do sljedeće sjednice Gradskog vijeća.
XI. OBAVLJANJE POSLOVA ZA GRADSKO VIJEĆE
Članak 134.
(1) Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za
Gradsko vijeće obavlja upravno tijelo Grada Dugog Sela
nadležno za poslove Gradskog vijeća, u skladu s Odlukom
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela.
(2) Nacrte prijedloga akata za sjednice Gradskog vijeća
pripremaju upravna tijela Grada Dugog Sela, svaki iz svoje
nadležnosti te su odgovorni za njihovu izradu u skladu
s člankom 79. ovog Poslovnika. Nacrt prijedloga akta
dostavlja se u pisanom ili elektroničkom obliku upravnom
tijelu koje obavlja poslove za Gradsko vijeće, koje prosljeđuje
nacrt prijedloga akta gradonačelniku. Gradonačelnik kao
predlagatelj akata upućuje predsjedniku Gradskog vijeća
prijedloge onih akata koji su pripremljeni i izrađeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika i ako su dostavljeni u primjerenom
roku koji omogućava pregled, ispravke i otpremu materijala.
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XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 135.
Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14, 1/18, 1/20 i 6/20 –
pročišćeni tekst).
Članak 136.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave
u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-05/21-01/09
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-1
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.
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I. 2.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'', broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. stavka 8. Statuta Grada Dugog Sela
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 34.
redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
I�

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Donose se X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela (u daljnjem
tekstu: Plan).
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom X. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Dugog Sela koji sadrži:
I. Tekstualni dio (Odredbe za provedbu)
II. Grafički dio (kartografski prikazi)
1.
2.1
2.1.
3.2.
4.1.
4.2.a.
4.2.b.
4.3.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMETNI SUSTAV
- Kopneni, vodeni i zračni
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV
POSEBNA OGRANIČENJA
ANDRILOVEC
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DUGO SELO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DUGO SELO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - KOPČEVEC

1:25000
1:25000
1:25000
1.25000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000

III. Obrazloženje
IV. Prilozi
Elaborat iz stavka 1. ovog članka izrađen je od stručnog izrađivača Arheo d.o.o. iz Zagreba.
Članak 3.
Plan je izrađen u skladu s Prostornim planom uređenja Zagrebačke županije (Glasnik
Zagrebačke županije, broj 9/02, 6/02-ispr., 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 p.t. 27/15, 31/15
p.t. 43/20 i 46/20–ispr. i 2/21) i Odlukom o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 11/20).
Članak 4.
Uvid u Plan može se obaviti u prostorima Gradske uprave Grada Dugog Sela, kao i na
službenim web stranicama Grada Dugog Sela.
ODREDBE ZA PROVEDBU
Članak 5.
U Prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
6/04, 13/06, 14/06, 8/10, 8/12, 8/13, 2/15, 11/20, 12/20 – pročišćeni tekst i 2/21 - ispravak)
članak 6. mijenja se i glasi:
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''2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2�1�
Građevine i površine državnog i područnog (regionalnog) značaja
2�1�1� Građevine i površine državnog značaja
Prometne građevine:
Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima
Pruge za međunarodni i regionalni promet (pruge velikih učinkovitosti):
- Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo, M102
- Dugo Selo – Novska, M103 s mogućim ili alternativnim koridorom
- (Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica - Dugo Selo, M201
- Obilazna teretna željeznička pruga Zaprešić – Horvati – Rugvica – Brckovljani
(koridor u istraživanju).
Građevine i površine elektroničkih komunikacija:
- Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema
- radijski koridori: Sljeme – Deanovec, Sljeme – Moslavačka Gora
- međunarodni i magistralni elektronički komunikacijski vodovi,
Energetske građevine s pripadajućim građevinama uređajima i instalacijama:
Građevine za transport nafte i plina:
- ostali magistralni plinovodi: autoput Zagreb-Slavonski Brod-Dugo Selo DN 150,
- ostali vodovi: plinovod DN150/50 SS1 Dugo Selo – MRS Dugo Selo
- mjerno redukcijska stanica (MRS): UMS/MRS Dugo Selo.
Vodne građevine
- građevine za melioracijsku odvodnju: sustav melioracijske odvodnje Črnec Polje
- Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok podsustav
Dugo Selo
Veterinarske građevine
- Visoko učilište - Veterinarski fakultet
Posebne građevine o površine
- Vojne lokacije i građevine: vojarna pukovnik Milivoj Halar
Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- eksploatacijska polja ugljikovodika u Gradu Dugom Selu.
- eksploatacijsko polje ciglarske gline „Zapadno Glinište“
- istražni prostor ugljikovodika IPU SA-06
Članak 6.
Članak 7. se mijenja se i glasi:
''2.1.2. Građevine i površine područnog (regionalnog) značaja
Prometne građevine:
Cestovne građevine s pripadajućim građevinama, uređajima i instalacijama
Županijske ceste
Postojeće županijske ceste:
1)
Ž 3034
A.G. Grada Zagreba – Dugo Selo – čvor Vrbovec 1 (D 28)
2)
Ž 3070
Dugo Selo (Ž 3034) - Rugvica - Orle (Ž 3041)
3)
Ž 3071
Ž 3034 - željeznički kolodvor Dugo Selo
4)
Ž 3072
Ž 3034 - Mala Ostrna - Velika Ostrna - željeznički kolodvor Velika Ostrna
- dijelovi i/ili cijele trase postojećih lokalnih cesta koje su županijskim planom
prekategorizirane u županijske ceste:
1)
L 10162
A.G. Grada Zagreba - Prozorje - Martin Breg - Kozinščak - Dugo Selo (Ž
3034) i
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L 10162 - Prozorje - L 10162
su dva dijela trase planirana kao županijska cesta
Drenčec - Prozorje - Brckovljani
Mala Ostrna (Ž 3072) - Leprovica – Obedišće Ježevsko (Ž 3073)
u cijelosti planirane kao županijske ceste
Gornje Dvorišće (L 31039) - Donje Dvorišće - Lukarišće - Ž 3034
trasa dijela planirane županijske ceste u koridoru postojeće
lokalne ceste

Predložene županijske ceste:
u produžetku lokalne ceste L 31107 prema istoku trasa koja zaobilazi Martin Breg –
županijska cesta u istraživanju Prozorje – Donje Dvorišće
cesta Rugvica - Dugo Selo - alternativna trasa županijske ceste

Lokalne ceste:
Postojeće lokalne ceste:
1)
2)
3)

L 31108
L 31109
L 31113

Dugo Selo (L10162 - Ž3034)
Dugo Selo (Ž3034) - Černec Dugoselski (D43)
Božjakovina (Ž3034) - Velika Ostrna (Ž3072)

Energetske građevine:
- dalekovodi naponskog nivoa 110 kV
- transformatorska postrojenja TS 110/30/10(20) kV
Vodne građevine:
- građevine za zaštitu voda
- sustav odvodnje otpadnih voda Dugo Selo
Sportske građevine:
- sportsko-rekreacijski sadržaji iznad 5 ha za dodatne potrebe stanovnika ili u
funkciji turizma
Proizvodne građevine
- građevine za preradu obojenih metala - cinčaona u poduzeću "Dalekovod"
Članak 7.
U članku 8.b., naslovu 2.2.2. Uvjeti gradnje stambenih i stambeno poslovnih građevina,
podnaslovu Višestambene zgrade, u stavak 20. se mijenja i glasi:
Samo manje višestambene zgrade mogu se graditi neposrednom provedbom ovog Plana
unutar građevinskih područja (izgrađenih i neizgrađenih uređenih) naselja Dugo Selo,
Kopčevec i Lukarišće. Unutar obuhvata urbanističkih planova uređenja manje višestambene
zgrade mogu se graditi isključivo na dijelovima predviđenima tim planom.
U stavku 22. alineja 3. briše se.
Članak 8.
U članku 8.c, naslovu 2.2.3. Uvjeti gradnje poslovnih zgrada, stavci 8. i 9. mijenjaju se i
glase:
''Minimalna veličina čestice za gradnju poslovnih zgrada iznosi 400 m2, iznimno za veće
trgovačke centre 1,0 ha. Iznimno, minimalna veličina čestice za veće trgovačke centre može
biti manja na česticama označenim u Planu kao površine poslovne namjene - K.
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Maksimalna veličina čestice za gradnju poslovnih zgrada iznosi 1.000 m2, iznimno za veće
trgovačke centre maksimalna veličina čestice iznosi 3,0 ha.''
U stavku 12. iza riječi: ''da'' dodaje se riječ: ''se''.
Članak 9.
U članku 8.d, naslovu 2.2.4. Uvjeti gradnje ugostiteljsko – turističkih zgrada, podnaslovu T3 –
kamp, u stavku 16. alineji 6. riječ: ''gradevne'' zamjenjuje se riječju: ''građevne'', a riječ:
''minimaino'' zamjenjuje se riječju: ''minimalno''.
Članak 10.
U članku 8.e., naslovu 2.2.5. Uvjeti gradnje zgrada javne i društvene namjene, u stavku 13.
riječ: ''za'' briše se.
Članak 11.
U članku 8.f., naslovu 2.2.6. Uvjeti gradnje sportsko – rekreacijskih građevina, u stavku 4.
točki 2. alineji 8. riječ: ''parkirana'' zamjenjuje se riječju: ''parkirna''.
Članak 12.
U članku 14., podnaslovu Gradnja građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, stavak
1. mijenja se i glasi:
''Izvan građevinskih područja na poljoprivrednom zemljištu može se planirati izgradnja
gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i to:
–
gospodarski sklopovi (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) s mogućnošću
ugostiteljsko-turističke namjene – seoski turizam, u zgradi, kampu ili kamp odmorištu,
–
gospodarske građevine za potrebe biljnogojstva, stočarstva i s njima povezane
uslužne djelatnosti biljne i stočarske proizvodnje,
–
gospodarske građevine za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
–
građevine za uzgoj i tov životinja,
–
ribnjaci za uzgoj riba,
–
spremišta u vinogradima (klijeti) i spremišta voća u voćnjacima, ostave za alat, oruđe,
kultivatore, spremišta drva u šumama i slično,
–
građevine namijenjene proizvodnji energije iz otpada koji nastaje u obavljanju
primarne poljoprivredne, odnosno šumarske djelatnosti.''
U podnaslovu Gospodarsko – poljoprivredne zgrade, u stavku 10. riječ: ''povšsinama'' mijenja
se i glasi: ''površinama''.
Članak 13.
U članku 15. iza stavka 5. dodaju se stavci 6.. 7. i 8. koji glase:
" Cijelo područje Grada Dugog Sela nalazi se unutar istražnog prostora mineralnih sirovina ugljikovodici IPU SA-06. Istražni prostori ili dijelovi istražnih prostora ugljikovodika mogu se,
bez izmjena i dopuna ovoga Plana, prenamijeniti u eksploatacijska polja ukoliko istražni
prostor ispunjava odgovarajuće propisane zahtjeve, pod uvjetom da je u skladu s propisima
o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i odredbama ovoga Plana. Iz navedenih istražnih
prostora izuzimaju se odobrena eksploatacijska polja ugljikovodika i geotermalnih voda u
energetske svrhe.
Nije dozvoljeno planiranje novih lokacija za istraživanje i eksploataciju neenergetskih
mineralnih sirovina te izrada novih bušotina i rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe na sljedećim prostorima:
24

4

Službeni glasnik broj 3/2021.

–
–
–

02. travnja 2021.

unutar građevinskog područja naselja i izdvojenih građevinskih područja groblja,
ugostiteljsko-turističke namjene i športsko-rekreacijske namjene izvan naselja,
na područjima zaštićenih i evidentiranih prirodnih vrijednosti, osim iznimno, uz
odobrenje nadležnih upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih za
poslove zaštite prirode,
te na svim drugim prostorima na kojima eksploatacija nije dozvoljena prema
posebnim propisima.

Za eksploatacijska polja utvrđena ovim Planom, po završetku eksploatacije, omogućuje se
brisanje i prenamjena istih u konačnu namjenu, ukoliko nadležna javnopravna tijela utvrde da
su provedene sve mjere osiguranja kojima se isključuje mogućnost nastanka opasnosti po
ljude, imovinu, prirodu i okoliš."
Članak 14.
U članku 18., naslovu 5.1.1. Cestovni prometni sustav, stavak 6. mijenja se i glasi:
Najmanja širina planiranog koridora lokalnih cesta unutar ili izvan građevinskog područja
iznosi 20m.
Članak 15.
U članku 18.c, naslovu 5.1.2. Sustav željezničkog prometa, stavak 3. se briše.
U stavku 8. alineji 1. riječ: ''Kopačevac'' zamjenjuje se riječju: ''Kopčevec''.
Stavak 9. se mijenja i glasi:
"Planom je predviđeni prostorno – planski koridor Obilazne teretne željezničke pruge
Zaprešić – Horvati – Rugvica – Brckovljani (koridor u istraživanju)."
Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:
"Trasu Obilazne teretne željezničke pruge planirati na način da se izbjegnu šumska područja
u najvećoj mogućoj mjeri te se tako smanji fragmentacija šumskih staništa te da se osigura
dovoljna propusnost za životinje temeljem provedenih istraživanja u trajanju od najmanje
jedne godine. Također je potrebno ocijeniti mogućnost kolizije životinja (ptica) prema načelu
predostrožnosti, a sagledavajući moguće skupne utjecaje planirane Nove zagrebačke
obilaznice, postojeće autoceste te postojećih i planiranih dalekovoda."
Članak 16.
U članku 20.a, podnaslovu Radio i TV sustav veza, u stavku 2. riječ: ''Marinska'' zamjenjuje
se riječju: ''Martinska''.
Članak 17.
U članku 21. stavci 8., 9., 14. i 15. mijenjaju se i glase:
"Za postojeće magistralne plinovode i za magistralne plinovode za koje je izdano odobrenje
za zahvate u prostoru (lokacijska ili građevinska dozvola) sukladno posebnim propisima,
utvrđuje se zaštitni koridor 30 metara obostrano od osi plinovoda. Unutar zaštitnog koridora
zabranjena je gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi.
Uvjeti gradnje u blizini plinovoda određuju se zahtjevima javnopravnih tijela.
Zaštitna zona (koridor) naftovoda i plinovoda međunarodnog i magistralnog karaktera je
prostor širine 100 m obostrano od osi cjevovoda, unutar kojeg su mogući zahvati u prostoru
isključivo prema uvjetima i uz suglasnost nadležnih javnopravnih tijela za područje
proizvodnje i transporta nafte i plina.
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Zona (koridor) opasnosti naftovoda i plinovoda međunarodnog i magistralnog karaktera je
prostor širine 30 m obostrano od osi cjevovoda, unutar kojeg je zabranjena izgradnja
stabilnih objekata za boravak ljudi, odnosno objekata koji nisu u funkciji proizvodnje i
transporta nafte i plina.
Iza stavka 15. dodaju se stavci 16. i 17. koji glase:
"Iznimno od stavka 15., ukoliko planirani zahvati unutar građevinskog područja ne
ugrožavaju sigurnost cjevovoda, moguća je njihova izgradnja prema uvjetima i uz suglasnost
nadležnih javnopravnih tijela za područje proizvodnje i transporta nafte i plina.
Sva križanja i paralelna vođenja infrastrukturnih građevina i instalacija sa naftovodima i
plinovodima te njihova međusobna udaljenost odredit će se kroz izradu projektne
dokumentacije prema posebnim propisima i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela za
proizvodnju i transport nafte i plina."
Članak 18.
U članku 22., naslovu 5.2.2. Elektroenergetika, stavak 8. mijenja se i glasi:
"Širine planiranih infrastrukturnih koridora izvan građevinskih područja naselja i unutar
neizgrađenih dijelova građevinskih područja izdvojene namjene određuju se prema tablici:
GRAĐEVINA
KORIDOR U METRIMA
dalekovodi 2x110 kV
60
dalekovodi 110 kV
50
kabeli 110 kV
8
dalekovodi 35 kV
30
U članku 22. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:
''Kod postojećih dalekovoda najmanje širine zaštitnih koridora trebaju iznositi:
GRAĐEVINA
dalekovod 2x110 kV
dalekovod 110 kV
dalekovod 35 (30) kV
kabel 110 kV

KORIDOR U METRIMA
50 m
40 m
20 m
3 m.

Postojeći dalekovodi napona 10 kV, 20 kV, 35 kV i 110 kV mogu se rekonstrukcijom, po
njihovim postojećim trasama i pripadnim koridorima, ukoliko postoje tehničke pretpostavke
izvedivosti, planirati u dalekovode ili kabele više naponske razine 35 kV i 110 kV i povećane
prijenosne moći (2x110 kV). Pri tome njihove trase, na pojedinim dijelovima ovisno o
zatečenoj razvijenosti i stanju prostora, mogu se u postupku ishođenja akta za građenje
prilagoditi novom stanju prostora i rekonstruirati / izgraditi sukladno tehničkim propisima koji
uređuju način i uvjete gradnje elektroenergetskih građevina."
Članak 19.
U članku 24., naslovu 5.3.2. Vodoopskrbni sustav, iza stavka 11 dodaje se stavak 12. koji
glasi:
"Otpadni mulj nastao u postupku pročišćavanja otpadnih voda treba prikupljati i predvidjeti
njegovu obradu, trajno zbrinjavanje ili korištenje u druge svrhe u skladu s posebnim
propisima te Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske."
Članak 20.
U članku 25., naslovu 5.3.3. Zaštitne i regulacijske građevine, u stavku 10. broj: ''1''
zamjenjuje se brojem: ''9''.

26

6

Službeni glasnik broj 3/2021.

02. travnja 2021.

Članak 21.
U članku 26., glavi: 6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO POVIJESNIH CJELINA, naslovu 6.1. Mjere zaštite kulturno-krajobraznih
prirodnih vrijednosti, podnaslovu: Prirodna baština, stavak 13. mijenja se i glasi:
''Temeljem važećeg Prostornog Plana Zagrebačke županije, ovim Planom se određuju i
sljedeći uvjeti i mjere zaštite prirode:
- Zaštita prirode propisuje se kroz očuvanje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i
georaznolikosti u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim
djelovanjem;
- U cilju očuvanja prirodne biološke raznolikosti treba očuvati postojeće šumske
površine, šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina, treba
izbjegavati velike poljoprivredne površine zasijane jednom kulturom; osobito treba
štititi područja prirodnih vodotoka i vlažnih livada, travnjaka i slično;
- Očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci,
slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa,
povremeno prirodno plavljenje rukavaca, livada, poplavnih šuma i dr.);
- Prilikom zahvata na uređenju i regulaciji vodotoka s ciljem sprječavanja štetnog
djelovanja voda (nastanak bujica, poplava i erozije) treba zahvat planirati na način da
se zadrži do prirodno stanje vodotoka, izbjegavati betoniranje korita vodotoka, a
ukoliko je takav zahvat neophodan planirati oblaganje korita grubo obrađenim
kamenom;
- Nasipe u svrhu obrane od poplave potrebno je planirati na način da se smanji zauzeće
i negativan utjecaj fragmentacije prirodnih, livadnih i šumskih staništa;
- Pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) nastojati
koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi;
- Pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba osigurati racionalno korištenje
neobnovljivih prirodnih dobara te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora,
- Koridore infrastrukturnih sustava i lokacije njihovih građevina planirati na način da se u
obzir uzima rasprostranjenost i važna područja za očuvanje ugroženih i rijetkih
stanišnih tipova i vrsta te ciljnih vrsta i stanišnih tipova pojedinih područja ekološke
mreže;
- Koridore infrastrukture i lokacije njihovih građevina planirati na način da u najvećoj
mjeri prate postojeće infrastrukturne koridore i prometnice te na način da ne
presijecaju šumske površine te močvarna i slatkovodna staništa. Pri projektiranju treba
izbjegavati trajnu izmjenu rijetkih i ugroženih staništa npr. smanjivanjem koridora kroz
šumu ili revitalizacijom ne šumskih staništa u prvobitno stanje. Za sustav odvodnje
otpadnih voda aglomeracije Dugo Selo – Rugvica osobito je potrebno izbjeći gradnju
zahvata na šumskim staništima važnim za očuvanje populacije ciljnih vrsta ptica
(svračak);
- Korištenje prirodnih dobara treba, sukladno važećim zakonima i propisima, provoditi
temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima koji moraju sadržavati uvjete
zaštite prirode nadležnog tijela;
- Pri izvođenju građevinskih i drugih zemljanih radova obavezna je prijava nalaza
minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu
važećeg zakona iz područja zaštite prirode;
- Na području zaštićenih dijelova prirode, u postupku izdavanja lokacijske dozvole
potrebno je, sukladno važećem zakonu iz područja zaštite prirode, ishoditi uvjete
zaštite prirode nadležnog tijela. Za sve zahvate i radnje u zaštićenim dijelovima
prirode potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog tijela;
- Za svaku strategiju, plan, program ili zahvat, kao i za svaku izmjenu i/ili dopunu
strategije, plana, programa ili zahvata samog ili s drugim strategijama, planovima,
programima ili zahvatima koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve
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očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba provesti ocjenu prihvatljivosti za
ekološku mrežu;
Ekološki vrijedna područja koja se nalaze na području Županije treba sačuvati i
vrednovati u skladu s važećim zakonima i propisima.''

Članak 22.
U članku 27., naslovu 6.2. Zaštita prostora kulturno – povijesnog nasljeđa, u podnaslovu
Stanje pravne zaštite kulturnih dobara, stavak 1 se mijenja i glasi:
"Registrirana ili preventivno zaštićena kulturna dobra na području Grada Dugog Sela su:
Naselje

Naziv

Dugo
Selo

Kulturno povijesna Z-7006
cjelina naselja Dugo
Selo

Dugo
Selo

Župna crkva
Martina biskupa

Prozorje Crkva sv. Martina

Reg. Broj

sv. Z-7363

Z-3529

Adresa

Vrsta kulturnog Pravni
dobra
status

Dugo Selo

Kulturno
povijesna cjelina

Zaštićeno
kulturno
dobro

Dugo Selo, Nepokretna
Ulica Josipa pojedinačna
Zorića 75

Zaštićeno
kulturno
dobro

Martinska
ulica,
Prozorje

Zaštićeno
kulturno
dobro

Nepokretna
pojedinačna

Članak 23.
U članku 28.a u stavku 3. iza riječi: ''obavezno'' dodaje se riječ: ''se''.
Članak 24.
U članku 28.b stavku 1.riječ: ''se'', koja se nalazi iza riječi: ''primjenjuju'', briše se.
Članak 25.
U članku 28.c stavku 1. riječ: ''propisuje'' zamjenjuje se riječju: ''propisuju''; a riječ: ''se'', koja
se nalazi iza riječi: ''primjenjuju'', briše se.
U stavku 4. alineji 3. riječ: ''obavezana'' zamjenjuje se riječju: ''obvezna''.
U članku 29. stavku 4. riječ: ''u'' briše se.

Članak 26.

Tablica ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE se mijenja i glasi:
Ident.
Spomenik/element baštine
br.
1
Lokalitet Dugo Selo, slučajni nalaz
bakrene sjekire, prapovijest – neolit
2
Kamenka, Dugo Selo – tragovi
građevinskog materijala – antika
3
Lokalitet Leprovica – ostaci
arhitekture, keramika -antika
4
Lokalitet Prozorje – kameni artefakti
– brus gladilo; neolitik – brončano
doba

Adresa/lokalitet
Dugo Selo

Spomenički Prijedlog
status
kategor.
E

Velika Ostrna

E

Leprovica – lokalitet
elipsoidnog oblika
Prozorje

E
E
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Župna crkva sv. Martina templarska crkva sa samostanom
Lokalitet Velika Ostrna –
građevinski materijal – opeka –
antika

6

Prozorje, Prozorska
ulica
Velika Ostrna br. 17

unutar zone
Z-3529
E

Tablica POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI NASELJA se mijenja i glasi:
Ident.
br.
1
2
3

Spomenik/element baštine

Adresa/lokalitet

Kulturno povijesna cjelina Dugo
Selo
Prozorje, seosko naselje
Velika Ostrna, seosko naselje

Spomenički Prijedlog
status
kategor.
Z-7006
E
E

U poglavlju CIVILNE GRAĐEVINE, tablica Javne građevine se mijenja i glasi:
Ident.
Spomenik/element baštine
br.
1
Škola

Adresa/lokalitet
Velika Ostrna

2

Vatrogasni dom

Velika Ostrna

3

Dom zdravlja

4

Zgrada suda

5

Stara škola - dvorana

6

Stara škola–ulična zgrada

7

Bivša zgrada Vodoopskrbe

8

Poslovna zgrada(Hrvatske vode)

Dugo Selo, Ulica J.
Zorića br. 5
D. Selo, Zagrebačka
ul. br. 22
D. Selo, Ulica J.
Zorića br. 65
D. Selo, Ulica J.
Zorića br. 67
D. Selo, Ulica J.
Zorića br. 61
Zagrebačka ul. br.35

Spomenički Prijedlog
status
kategor.
U zoni VO*
III
U zoni VO*
V
E

III

U zoni DS*
V
E

III

III

II
II

E
U zoni DS*

III

U zoni DS*

III

U poglavlju CIVILNE GRAĐEVINE, tablica Stambene i gospodarske građevine se mijenja i
glasi:
Ident.
br.

Spomenik/element baštine

Adresa/lokalitet

Spomeničk Prijedlog
i status
kategor.

Andrilovec
1

Gospodarska zgrada

Andrilovečka ul. br. 27,

E

III

2

Gospodarska zgrada

Andrilovečka ul. br. 33

E

III

Donje Dvorišće
3

Gospodarska zgrada

Dvoriška ul. br. 37

E

III

4

Stambena zgrada

Dvoriška ul. br. 45

E

III

5

Stambena zgrada

Dvoriška ul. br. 47

E

III
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Stambena zgrada

Dvoriška ul. br. 49

E
V

II

II

Dugo Selo
7

Kuća Obad/ugao Pudarska ul.

Domobranska 83

E
V

8

Stambena zgrada

Ferenčakova ul. br. 1

U zoni DS* III

9

Stambena zgrada

Ferenčakova ul. br. 5

U zoni DS* III

10

Ugostiteljska
kovovi

11

Stambena zgrada

12

zgrada

E

III

Oštarijaševa ul. br. 5

E

III

Stambena zgrada

Ulica J. Predavca br. 29

E

III

13

Poslovna zgrada

Zagrebačka ul. br. 1

U zoni DS* III

14

Stambena
KANTOCI)

zgrada(kuća Zagrebačka ul. br. 2

U zoni DS* III

15

Stambena
OBAD)

(kuća Zagrebačka ul. br. 3

U zoni DS* III

16

stambena zgrada (tradicijska Zagrebačka ul. br. 8
drvena kuća)

U zoni DS* III

17

Stambeno poslovna zgrada

Zagrebačka ul. br. 15

U zoni DS* III

18

Perivoj grofa Draškovića i krilo Zagrebačka ul. br. 20
dvorca Drašković

U zoni DS* II
E

zgrada

Stari Kolodvorska ul. br. 40

V
19

Stambena
JURJEVIĆ)

zgrada

(kuća Zagrebačka ul. br. 33

U zoni DS* III

21

Stambena
BARILIĆ)

zgrada

(kuća Zagrebačka ul. br. 45

U zoni DS* III

22

Stambena zgrada

23

Stambena
zgrada
BUŽAN)
Stambena zgrada

24
25
26
27
28

Ulica J. Zorića br. 9

U zoni DS* III

(kuća Ulica J. Zorića br. 19

U zoni DS* III

Ulica J. Zorića br. 24

U zoni DS* III

Stambeno poslovna zgrada
Ulica J. Zorića br. 28
(kuća CRNIĆ)
Stambena
zgrada
(kuća Ulica J. Zorića br. 30
DEKANIĆ)
Stambena
zgrada(kuća Ulica J. Zorića br. 31
TARNIK)

U zoni DS* III

Stambena
ARKO)

U zoni DS* III

zgrada

(kuća Ulica J. Zorića br. 37

U zoni DS* III
U zoni DS* III
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29

Tradicijska drvena kuća

Ulica J. Zorića br. 44

U zoni DS* III

30

Tradicijska drvena kuća

Ulica J. Zorića br. 43

U zoni DS* III

31

Stambena zgrada

Ulica J. Zorića br. 50

U zoni DS* III

32

Tradicijska drvena kuća

Ulica J. Zorića br. 56

U zoni DS* III

33

Poslovna zgrada (VIO ZŽ)

Ulica J. Zorića br. 70

U zoni DS* III

34

Stari župni dvor

Ulica J. Zorića br. 84

U zoni DS* III

E
V
E
V

II

Kozinšćak
35

Kuća i okućnica

Kozinska ul. br. 39

36

Ljetnikovac

Ulica S. Vurića br. 32

Leprovica

II

37

Tradicijska drvena kuća

Martinova 4

E

III

38

Tradicijska zidana kuća

Zagrebačka ul. br. 28

E

III

39

Tradicijska drvena kuća

Zagrebačka ul. br. 44

E

III

40

Tradicijska zidana kuća

Zagrebačka ul. br. 50

E

III

41

Tradicijska drvena kuća

Zagrebačka ul. br. 72

E

III

42

Stambena zgrada Muškon

Zagrebačka ul. br. 76

II

43

Tradicijska drvena kuća

Zagrebačka ul. br. 80

E
V
E

III

Lukarišće
44

Tradicijska drvena kuća

Bjelovarska ul. br. 98

E

III

45

Tradicijska drvena kuća

Borovec ul br. 1

E

III

46

Tradicijska drvena kuća

Lukarska ul. br. 11

E

III

47

Tradicijska drvena kuća

Lukarska ul. br. 44

E

III

48

Tradicijska drvena kuća

Topolje br. 1

E

III

i Milkovićeva ul. br. 13

E

III

Mala Ostrna
49

Tradicijska drvena kuća
okućnica

50

Tradicijska drvena kuća

Omladinska ul. br. 14

E

III

51

Tradicijska drvena kuća

Omladinska ul. br. 20

E

III

52

Tradicijska drvena kuća

Omladinska ul. br. 22

E

III

Prozorje
31
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53

Tradicijska drvena kuća

Herendićeva ul. br. 14

II

Herendićeva ul. br. 21

E
V
E
V
E

54

Tradicijska drvena kuća

Herendićeva ul. br. 20

55

Tradicijska drvena kuća

56

Tradicijska drvena kuća

Herendićeva ul. br. 34

E

III

57

Tradicijska drvena kuća Filipan

Prozorska ul. br. 135 (53),

E

II

58

Tradicijska drvena kuća

Prozorska ul. br. 246 (78)

E

III

I Puhovski odvojak br. 22 –
gospodarstvo
(stamb.+gosp.)

E

II

II
III

Puhovo
59

Velika Ostrna
60

Tradicijska drvena kuća

Omladinska ul. br. 15

U zoni VO* III

61

Tradicijska drvena kuća

Omladinska ul. br. 43

U zoni VO* III

62

Tradicijska drvena kuća

Omladinska ul. br. 45

U zoni VO* III

63

Tradicijska drvena kuća

Omladinska ul. br. 49

U zoni VO* III

TABLICA ZBIRNE VALORIZACIJE BAŠTINE se mijenja i glasi:
"TABLICA ZBIRNE VALORIZACIJE BAŠTINE:
(prema kategorijama i značenju)
Kat.

Broj

Značenje/vrijednost

0

Međunarodno značenje

-

I

Nacionalno značenje

-

II

Regionalno značenje

13

III

Lokalno značenje

85
Članak 27.

U članku 32. stavak 4. mijenja se i glasi:
"Za bilo kakve zahvate na zaštićenoj ili evidentiranoj kulturnoj baštini, kao i u njezinom
neposrednom okolišu, potrebno je ishoditi stručno mišljenje, posebne uvjete odnosno
suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela i poduzeti mjere zaštite kulturne baštine
sukladno uvjetima. Pri projektiranju tih zahvata potrebno je izraditi detaljniju Studiju utjecaja
na kulturnu baštinu te predvidjeti sve radnje potrebne za optimalnu zaštitu kulturne baštine.".
Članak 28.
U članku 33. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:
"Javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno
prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog i krupnog
32
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(glomaznog) otpada pružaju davatelji usluga u skladu s posebnim propisom o gospodarenju
komunalnim otpadom i drugim propisima.".
Članak 29.
U članku 35., naslovu 8.1. Zaštita tla, podnaslovu Šumsko tlo stavak 16. mijenja i glasi:
"Zaštitu šuma i šumskih površina odredit će se sljedećim mjerama:
–
održavanje postojeće šume putem očuvanja i pravilnog gospodarenja,
–
održavanje biološke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i potencijala u
svrhu što kvalitetnijeg ispunjavanja gospodarske, ekološke i socijalne vrijednosti
šuma,
–
djelovanje na očuvanju šuma kao važnog činitelja u krajobrazima,
–
razvoj i jačanje šuma zasađenih u neeksploatacijske svrhe radi podržavanja ekološko
prihvatljivih programa pošumljavanja novih i već pošumljenih područja,
–
zaštita šuma od onečišćivača, požara, nametnika i bolesti te drugih negativnih
utjecaja na njih,
–
sprječavanje ispuštanja štetnih tvari u okoliš, zaštiti vode, zrak i šumsko tlo od
zagađenja, spriječiti stvaranje nezakonitih odlagališta otpada na površinama pod
šumama i u njihovoj neposrednoj blizini, a postojeća nezakonita odlagališta sanirati,
–
sprečavanje prenamjene šuma i šumskog zemljišta."
U podnaslovu Poljoprivredno tlo stavak 17. mijenja se i glasi:
"Za očuvanje i korištenje raspoloživog kvalitetnog zemljišta za poljodjelsku i stočarsku
proizvodnju treba:
–
smanjiti korištenje kvalitetnog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe,
–
poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,
–
prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju povoljne preduvjete
za proizvodnju,
–
kao temelj poljoprivrede promicati obiteljska poljodjeljska gospodarstva,
–
kod određivanja trasa infrastrukturnih zahvata u prostoru poljoprivredno tlo, a osobito
poljoprivredne površine pod trajnim nasadima, moraju se u najvećoj mogućoj mjeri
štititi,
–
neobrađene i napuštene poljoprivredne površine treba agrotehničkim i gospodarskim
mjerama osposobiti za poljoprivrednu proizvodnju
–
štititi tlo od onečišćenja i drugih negativnih utjecaja."
Članak 30.
U članku 36. stavku 2. alineji 2. riječ: "alternativnih" zamjenjuje se riječju: "obnovljivih".
Članak 31.
Članak 37. se mijenja i glasi:
"Zaštita voda od onečišćenja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi, zaštite vodnih
ekosustava i drugih o vodi ovisnih ekosustava, zaštite prirode, smanjenja onečišćenja i
sprječavanja daljnjeg pogoršanja stanja voda, zaštite i unapređenja stanja površinskih i
podzemnih voda, kao i uspostave prijašnjeg stanja gdje je ono bilo povoljnije od sadašnjeg te
omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda u različite namjene.
Na zaštićenim područjima – područjima posebne zaštite voda, određenim posebnim
propisom, potrebno je provesti dodatne mjere zaštite voda i vodnog okoliša.
Pravne i fizičke osobe mogu ispuštati otpadne vode u skladu s propisanim graničnim
vrijednosti emisija otpadnih voda. Granične vrijednosti emisije određene posebnim propisom
propisuju se za: industrijske otpadne vode prije njihova ispuštanja u građevine javne
odvodnje odnosno u septičke ili sabirne jame, pročišćene ili nepročišćene otpadne vode koje
se ispuštaju u vode te otpadne vode koje nisu industrijske, a ispuštaju se u građevine javne
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odvodnje odnosno septičke ili sabirne jame. Za prihvat oborinskih i otpadnih voda nije
dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca.
Planom upravljanja vodnim područjima obuhvaća se za svako vodno područje, između
ostalog, i stanje voda, a posebnim propisom o standardu kakvoće voda propisuje se
standard kakvoće voda, između navedenih, za površinske i podzemne vode."
Članak 32.
U članku 38. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
"Planom upravljanja vodnim područjima određene su osnovne i dodatne mjere zaštite
podzemnih i površinskih voda. U okviru osnovnih mjera potrebno je donijeti ili uskladiti odluke
o zaštiti izvorišta sanitarne zaštite za sva vodocrpilišta javnih vodoopskrbnih sustava te
program mjera zaštite s rokovima za njihovu provedbu. Prilikom planiranja i gradnje sustava
za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je uvažavati sve mjere propisane
Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina. Dodatne mjere se provode
u zaštićenim područjima –područjima posebne zaštite voda i u znatno promijenjenim vodnim
tijelima.
Negativan utjecaj otpadnih voda industrijskih pogona na kakvoću voda izvorišta potrebno je
otkloniti izgradnjom uređaja za pročišćavanje ovih voda. Sva industrijska postrojenja moraju
uskladiti ispuštanje otpadnih voda s graničnim vrijednostima emisija."
U članku 44. dodaje stavak koji glasi:

Članak 33.

Planom su sukladno posebnim propisima i Prostornom planu Zagrebačke Županije, utvrđene
poplavne zone velike, srednje i male vjerojatnosti pojave poplava prikazane na
kartografskom prikazu 3.2. Posebna ograničenja. Za zahvate na tim područjima potrebno je
zatražiti uvjete nadležnog javnopravnog tijela

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti kartografski prikazi Prostornog plana
uređenja Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/04, 13/06, 14/06,
8/10, 8/12, 8/13, 1/14, 2/15, 4/15 - pročišćeni tekst, 11/20 i 12/20 - pročišćeni tekst):
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
1.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
PROMETNI SUSTAV - KOPNENI, VODENI, ZRAČNI
2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
ENERGETSKI SUSTAV
3.2. POSEBNA OGRANIČENJA
4.1. ANDRILOVEC
4.2.a. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
- DUGO SELO
4.2.b. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
- DUGO SELO
4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
- KOPČEVEC

1:25000
1:25000
1:25000
1:25000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
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Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.
KLASA: 350-02/20-1/17
URBROJ: 238/07-03-06/01-21-36

Predsjednik
Gradskog vijeća

Dugo Selo, 30. ožujka 2021.

Na temelju članka 36. stavka 10. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (‘’Narodne
novine’’, broj 94/13, 73/17 i 14/19) 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 34.
redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. godine, donosi
I. 3.

ODLUKU

o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada na području Grada Dugog
Sela za 2021. godinu
Članak 1.
Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2021.
godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere
sprječavanja odbacivanja otpada na lokacijama na kojima je
u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na
području Grada Dugog Sela.
Članak 2.
Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog
otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na
području Grada Dugog Sela za 2020. godinu, utvrđuju se
lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja
odbacivanja otpada:
- Andrilovec put u šumu,
- Prometnica Andrilovec – V. Ostrna,
- Stari sajam – Sajmišna ulica.
Članak 3.
Na lokacijama iz članka 2. ove Odluke prema potrebi
će se provoditi sljedeće posebne mjere radi sprječavanja
odbacivanja otpada:
- učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara,
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja
otpada,
- objava informacija o načinu prijave nepropisno odbačenog
otpada,
- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem
ovlaštenih osoba,
- uspostava video nadzora nad saniranim površinama,
- ograđivanje površine fizičkim barijerama.
Na području Grada i dalje će se vršiti edukacija i informiranje
građana o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu
sa zakonskim odredbama i općim aktima Grada.

Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 351-02/21-02/04
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-06/01-21-3
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama
(‘’Narodne novine’’, broj 68/18, 115/18, 98/19,
32/20 i 145/20) 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 34. redovnoj sjednici,
održanoj 30. ožujka 2021., donosi
I. 4.

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa za
2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se
namjena sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
koji pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika,
koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni
sortimenti) plaćaju Gradu Dugom Selu u odnosu na prodajnu
cijenu proizvoda na panju.
Članak 2.
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2021. godinu planiran
je prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna,
a utrošit će se u svrhu održavanja komunalne infrastrukture,
sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu: I. Grupa radova koje izvodi radna jedinica
održavanja DKPC-a; 2.1 Održavanje javnih zelenih površina.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave
u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-05/21-01/08
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-3
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Članak 4.
Za realizaciju mjera iz članka 3. ove Odluke osigurana su
sredstva u proračunu Grada Dugog Sela za 2021. godinu.
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Na temelju članka 31. Zakona o koncesijama
(‘’Narodne novine’’, broj 69/17 i 107/20) u vezi
članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘’Narodne
novine’’, broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske i 32/20) i članka 33. stavka 1. točke 32. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 34. redovnoj
sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. godine, donosi
I. 5.

ODLUKU

o namjeri davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih
poslova na području Grada Dugog Sela
Članak 1.
Grad Dugo Selo kao davatelj koncesije objavit će Obavijest
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području
Grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Obavijest).
Obavijest iz stavka 1. ovog članka objavit će se u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
i na web stranici Grada Dugog Sela s navedenim datumom
objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Članak 2.
Koncesija se daje na rok od pet godina.
Članak 3.
Početni iznos godišnje naknade za koncesiju iz članka 1.
ove Odluke iznosi 30.000,00 kuna.
Članak 4.
Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u iznosu od
5.000,00 kuna u obliku bjanko zadužnice solemnizirane po
javnom bilježniku ili u obliku novčanog pologa.
Članak 5.
Obavijest iz članka 1. ove Odluke u prilogu je i sastavni dio
ove Odluke.
Članak 6.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno
gospodarstvo.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: UP/I-363-02/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-06/01-21-8
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.
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Na temelju članka 90. Zakona o proračunu
(‘‘Narodne novine’’, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 33. stavka 1. točke 23. Statuta Grada Dugog Sela
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko
vijeće Grada Dugog Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj
30. ožujka 2021. godine, donosi
I. 6.

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduživanje
trgovačkom društvu DUGOSELSKI KOMUNALNI
I PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.
Članak 1.
Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje trgovačkom
društvu DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI
CENTAR d.o.o., Dugo Selo, A. Mihanovića 1, OIB:
11993410316 putem financijskog leasinga kod trgovačkog
društva IMPULS-LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika
24/1, za nabavu radnog stroja – traktora, snage iznad 120 KS,
s dva priključka za malčiranje, uz sljedeće uvjete:
Nabavna vrijednost predmeta leasinga

724.876,00 kn

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

181.219,00 kn

Iznos financiranja - nabavna vrijednost
predmeta leasinga + PDV

906.095,00 kn

Učešće u iznosu od 10%
Nominalna kamatna stopa – godišnja
(fiksna)
Leasing rata - mjesečno

90.609,50 kn
4,60 %
15.223,51 kn

Rok otplate

60 mjeseci

Otkupna vrijednost

1.125,00 kn

Trošak obrade - jednokratno
Ukupna cijena ponude bez PDV-a
Ukupna naknada za leasing

3.624,38 kn
827.550,40 kn
1.008.769,48 kn

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 403-01/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-4
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Službeni glasnik broj 3/2021.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (‘’Narodne
novine’’, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14,
81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak pročišćenog teksta),
članka 33. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Dugog Sela
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/21) i članka 14.
stavka 1. u vezi članka 4. stavka 2. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/15), Gradsko vijeće Grada
Dugog Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka
2021. godine, donosi
I. 7.

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji
suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3, k.o.
Dugo Selo I
Članak 1.
Utvrđuje se da je na raspisani javni natječaj za prodaju
suvlasničkog dijela (½) nekretnine označene kao k.č. broj
742/3, ‘’kuća br. 4 i dvorište u Dugom Selu, Ulica Dubrava’’,
ukupne površine 557 m2, upisano u zk.ul. broj 2006, k.o.
Dugo Selo I (u daljnjem tekstu: nekretnina), pristigla jedna
ponuda i to Ivane Brekalo, OIB: 96960182725, Dugo Selo,
Kozinščak, Ulica Josipa i Andre Pintara 2A, s ponuđenim
iznosom kupoprodajne cijene od 407.700,00 kuna, te da je
ponuda pravovremena, cjelovita i ispunjava sve uvjete javnog
natječaja.
Članak 2.
Prihvaća se Zaključak Povjerenstva za provedbu postupka
javnog natječaja za prodaju nekretnina, KLASA: 021-05/2101/10, URBROJ: 238/07-01-04/01-04-21-2 od 19. ožujka
2021. godine, te se Ivana Brekalo, OIB: 96960182725, Dugo
Selo, Kozinščak, Ulica Josipa i Andre Pintara 2A izabire
najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju suvlasničkog dijela (½)
nekretnine označene kao k.č. broj 742/3, ‘’kuća br. 4 i dvorište
u Dugom Selu, Ulica Dubrava’’, ukupne površine 557 m2,
upisano u zk.ul. broj 2006, k.o. Dugo Selo I, za kupoprodajnu
cijenu u iznosu od 407.700,00 kuna.
Članak 3.
Ivani Brekalo, OIB: 96960182725, Dugo Selo, Kozinščak,
Ulica Josipa i Andre Pintara 2A prodat će se nekretnina iz
članka 1. ove Odluke, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od
407.700,00 kuna.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik da, temeljem ove Odluke,
a sukladno uvjetima javnog natječaja i ponudi, zaključi
Ugovor o kupoprodaji suvlasničkog dijela (½) nekretnine s
ponuditeljem iz članka 3. ove Odluke.
Ugovor iz stavka 1. u prilogu je ove Odluke i njen je sastavni
dio.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 943-02/20-01/02
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-30
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

02. travnja 2021.

Na temelju članka 48. stavka 3. u vezi stavka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (‘’Narodne novine’’, broj 33/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. stavka 1. točke 5. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
2/21) i članka 40. u vezi članaka 4. i 5. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/15), Gradsko vijeće Grada
Dugog Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka
2021. godine, donosi
I. 8.

O D L U K U

o kupnji dijela nekretnine - k. č. broj 514, k.o.
Dugo Selo II
1. Utvrđuje se da je:
- k.č. broj 514, ‘’kuća br. 31, dvorište i oranica u Dugom
Selu, Kopčevečka ulica’’, ukupne površine 1914 m2,
upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Sesvetama,
Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo, u zk. ul. broj 1470, k.o.
Dugo Selo II (u daljnjem tekstu: Nekretnina), vlasništvo
Anke Pašalić, Kopčevečka ulica 33, Kopčevec, Dugo
Selo.
- društvo ING EXPERT d.o.o., Zagreb, Škrlčeva 39, stalni
sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina
izradilo Procjembeni elaborat oznake 175/2021/AMB
od 11. ožujka 2021., prema kojemu tržišna vrijednost
Nekretnine iznosi ukupno 977.825,78 kn (zaokruženo
978.000,00 kn) Vrijednosti zemljišta iznosi 847.040,70
kn (442,55 kn/m2); obiteljske kuće površine 61,76 m2
122.161,28 kn; pomoćne građevine površine 20,63 m2
6.601,60 kn i pomoćne građevine površine 8,43 m2
2.023,20 kn.
- Procjeniteljsko povjerenstvo Zagrebačke županije utvrdilo
da je gore navedeni Procjembeni elaborat izrađen u
skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina
(‘’Narodne novine’’, broj 78/15) i Pravilnikom o metodama
procjene vrijednosti nekretnina (‘’Narodne novine’’, broj
105/15) te o tome dostavilo Mišljenje, KLASA: 022-04/2112/03, URBROJ: 238/1-18-11/21-5 od 22. ožujka 2021..
2. Grad Dugo Selo kupuje, a Anka Pašalić, OIB:
32821926192, Kopčevečka ulica 33, Kopčevec, Dugo Selo
prodaje 1360/1914 dijela nekretnine označene kao k.č.
broj 514, ‘’kuća br. 31, dvorište i oranica u Dugom Selu,
Kopčevečka ulica’’, ukupne površine 1914 m2, upisana u zk.
ul. broj 1470, k.o. Dugo Selo II, radi izgradnje dječjeg igrališta
u naselju Kopčevec.
Predmet kupoprodaje u naravi je građevinsko zemljište
površine 1360 m2 na kojemu su izgrađene obiteljska kuća
površine 61,76 m2 i dvije pomoćne građevine površine 20,63
m2 i 8,43 m2, a njegov položaj kao buduće (novoformirane)
posebne katastarske čestice u odnosu na preostali dio cijele
k. č. broj 514 prikazan je na prijedlogu parcelacije-novo stanje
koji je u prilogu ove Odluke i njen sastavni dio.
3. Kupoprodajna cijena za predmet kupoprodaje opisan u
točki 2. ove Odluke iznosi ukupno 633.986,08 kuna.
4. Sukladno navedenom u točkama 2. i 3. ove Odluke,
Grad Dugo Selo kao kupac i Anka Pašalić kao prodavatelj
sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine, kojim će regulirati
međusobna prava i obveze.
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Ugovor iz stavka 1. u prilogu je ove Odluke i njen sastavni
dio.
5. Ovlašćuje se gradonačelnik temeljem ove Odluke
zaključiti Ugovor iz točke 4., a nakon što se pri nadležnom tijelu
za katastar i u zemljišnoj knjizi predmet kupoprodaje iz točke
2. formira kao zasebna katastarska čestica, gradonačelnik se
ovlašćuje zaključiti s prodavateljicom i Dodatak predmetnom
Ugovoru radi točne identifikacije predmeta kupoprodaje i
stjecanja prava vlasništva provedbom Ugovora u zemljišnoj
knjizi.
6. Grad Dugo Selo će vlasnici nekretnine isplatiti
kupoprodajnu cijenu iz točke 3. u roku od osam dana od dana
sklapanja Dodatka iz točke 5. ove Odluke.
7. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.
KLASA: 940-01/19-05/65 
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-27
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (‘’Narodne
novine’’, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 33. stavka
1. točke 30. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021.
godine, donosi
I. 9.

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u
Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu
2021./2022.
1. Daje se suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić
Dugo Selo za pedagošku godinu 2021./2022., KLASA: 01201/21-01/7, URBROJ: 238/07-68-01-21/1 od 10. ožujka 2021.
god.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 601-01/21-01/06
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-4
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

02. travnja 2021.

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne
novine’’, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11,
16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17,
68/18, 98/19 i 64/20) i članka 33. stavka 1. točke 30. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 34. redovnoj
sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. godine, donosi
I. 10.

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i
plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo
Selo za školsku godinu 2021./2022.
1. Daje se suglasnost na prijedlog Strukture i plana upisa
u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu
2021./2022., KLASA: 602-03/21-02/01, URBROJ: 238/07-1501-21-4 od 16. ožujka 2021. god.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.
KLASA: 023-01/21-01/40
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-4
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o
ustanovama (‘’Narodne novine’’, broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08 i 127/19) i članka 33. stavka 1. točke 18. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 34. redovnoj
sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo je
I. 11.

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statuta Ustanove Sportski centar Dugo Selo
1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta
Ustanove Sportski centar Dugo Selo, KLASA: 620-02/2101/08, URBROJ: 238/07-11-21-1, u predloženom tekstu, koji
je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici održanoj 22. ožujka
2021. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-01/21-01/43 
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-4
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.
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Na temelju članka 33. stavka 1. točke 30. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 34.
sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo je
I. 12.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Grada Dugog Sela za 2020. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog
Sela za 2020. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-01/21-01/41
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-4
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

02. travnja 2021.

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (‘’Narodne novine’’, broj
94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 33. stavka 1. točke 30.
Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 34.
redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo
je
I. 14.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i
povezanih usluga za 2020. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada i povezanih usluga za 2020. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.

I. 13.

KLASA: 023-01/21-01/42 
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-3
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama
odbačenog otpada te troškovima uklanjanja
odbačenog otpada na području Grada Dugog
Sela za 2020. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 25. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o javnim
priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021.
godine, donijelo je

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 30. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 34.
redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog
otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na
području Grada Dugog Sela za 2020. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 351-02/21-02/03
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-06/01-21-3
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

I. 15.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva
nad natjecanjem 10. Martinski polumaraton i
natjecanjem ‘’Hrvatska liga cestovnog trčanja’’
1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko
pokroviteljstvo nad natjecanjem 10. Martinski polumaraton
koje će se, u organizaciji Atletskog kluba ‘’Martin Dugo
Selo’’, održati 05. studenog 2021. godine te nad natjecanjem
‘’Hrvatska liga cestovnog trčanja’’ koje će se održavati tijekom
2021. godine.
2. Organizatoru natjecanju dodijelit će se sredstva za
podmirenje dijela troškova u iznosu od 9.866,25 kuna.
3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor
između Atletskog kluba ‘’Martin Dugo Selo’’ i Grada Dugog
Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.
4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 402-01/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-8
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.
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Na temelju članka 33. stavka 1. točke 25. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o javnim
priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021.
godine, donijelo je
I. 16.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad
obilježavanjem 15. obljetnice rada i djelovanja
Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine ‘’Rodna
gruda’’
1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko
pokroviteljstvo nad obilježavanjem 15. obljetnice rada i
djelovanja Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine ‘’Rodna
gruda’’, koja će se održati tijekom 2021. godine.
2. Organizatoru manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka
dodijelit će se sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu
od 10.000,00 kuna.
3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor
između Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine ‘’Rodna gruda’’ i
Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje
gradonačelnik.
4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 402-01/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-9
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 25. Statuta
I. 17.
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o javnim
priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva
nad projektom digitalizacije dvorane KUD-a
‘’Preporod’’ Dugo Selo
1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko
pokroviteljstvo nad projektom digitalizacije dvorane KUD-a
‘’Preporod’’ Dugo Selo.
2. Podnositelju zahtjeva iz točke 1. dodijelit će se sredstva
za podmirenje dijela troškova u iznosu od 5.000,00 kuna.
3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor
između KUD-a ‘’Preporod’’ Dugo Selo i Grada Dugog Sela.
Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.

02. travnja 2021.

4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 402-01/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-10
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 25. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o javnim
priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021.
godine, donijelo je
I. 18.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad
projektom nabave instrumenata za Limenu
glazbu KUD-a ‘’Preporod’’ Dugo Selo
1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko
pokroviteljstvo nad projektom nabave instrumenata za Limenu
glazbu KUD-a ‘’Preporod’’ Dugo Selo.
2. Podnositelju zahtjeva iz točke 1. dodijelit će se sredstva
za podmirenje dijela troškova u iznosu od 5.000,00 kuna.
3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor
između KUD-a ‘’Preporod’’ Dugo Selo i Grada Dugog Sela.
Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.
4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 402-01/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-11
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 25. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o javnim
priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021.
godine, donosi
I. 19.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad
Društvenim natjecanjem svih kategorija i 7.
Dugoselskom cverglijadom
1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko
pokroviteljstvo nad Društvenim natjecanjem svih kategorija
i 7. Dugoselskom cverglijadom koja će se natjecanja, u
organizaciji Športskog ribolovnog društva ‘’Dugo Selo’’,
održavati tijekom 2021. godine.
2. Organizatoru natjecanja dodijelit će se sredstva za
podmirenje dijela troškova u iznosu od 10.000,00 kuna.
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3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se
ugovor između Športskog ribolovnog društva ‘’Dugo Selo’’ i
Grada Dugog Sela. Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje
gradonačelnik.
4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 402-01/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-12
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 25. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o javnim
priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021.
godine, donijelo je
I. 20.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva
nad obilježavanjem 98. obljetnice djelovanja
Nogometnog kluba Dugo Selo
1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko
pokroviteljstvo nad obilježavanjem 98. obljetnice djelovanja
Nogometnog kluba Dugo Selo, koja će se održati tijekom
2021. godine.
2. Organizatoru manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka
dodijelit će se sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu
od 10.000,00 kuna.
3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor
između Nogometnog kluba Dugo Selo i Grada Dugog Sela.
Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.
4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 402-01/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-13
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

02. travnja 2021.

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 25. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o javnim
priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, na 34. redovnoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2021.
godine, donosi
I. 21.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad
sudjelovanjem Šahovskog kluba ‘’Dugo Selo’’
na Državnom kupu Županijskih pobjednika
Republike Hrvatske
1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela prihvaća financijsko
pokroviteljstvo nad sudjelovanjem Šahovskog kluba ‘’Dugo
Selo’’ na Državnom kupu Županijskih pobjednika Republike
Hrvatske koje će se održavati od 11. do 16. svibnja 2021.
godine.
2. Podnositelju zahtjeva iz točke 1. ovog Zaključka dodijelit
će se sredstva za podmirenje troškova sudjelovanja na
natjecanju u iznosu od 10.000,00 kuna.
3. O dodjeli financijskog pokroviteljstva sklopit će se ugovor
između Šahovskog kluba ‘’Dugo Selo’’ i Grada Dugog Sela.
Predmetni ugovor u ime Grada potpisuje gradonačelnik.
4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 402-01/21-01/01
Predsjednik
URBROJ: 238/07-03-04/01-21-14
Gradskog vijeća
Dugo Selo, 30. ožujka 2021. Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Na temelju članka 64. stavka 3. točke 7. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 1/13, 1/18, 2/18, 1/20 i 6/20 – pročišćeni tekst),
gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 01. ožujka 2021.
godine, donosi
II. 1.

ZAKLJUČAK

o sklapanju Ugovora o djelu
1. Grad Dugo Selo i Veljko Bertak, Dugo Selo, sklopit će
Ugovor o djelu kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze
u svezi obavljanja poslova iz djelokruga Stožera civilne zaštite
Grada Dugog Sela, a što osobito uključuje:
- obavljanje zadaća koje se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka
velike nesreće i katastrofe,
- obavljanje poslova usklađivanja djelovanja operativnih
snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju
nastalih posljedica u slučajevima proglašene velike
nesreće i/ili katastrofe,
- pripremanje detaljnih i specifičnih radnih operativnih
postupaka od značaja za koordiniranje djelovanja
operativnih snaga sustava civilne zaštite za svaku veliku
nesreću i katastrofu,
- obavljanje poslova informiranja javnosti,
- koordiniranje rada ustanova, organizacija i udruga koje
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djeluju u području predškolskog odgoja i obrazovanja,
osnovnog školstva, sporta, kulture, socijalne skrbi,
zdravstva, vatrogastva te zaštite i spašavanja.

Dugo Selo i HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
zaključit će Ugovor kojim će regulirati međusobna prava i
obveze.

2. Vrijednost ugovorenog posla iz prethodne točke određuje
se u iznosu od 6.000,00 (slovima: šest tisuća) kuna neto.

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

3. Sredstva iz točke 2. ovog Zaključka uplatit će se Veljku
Bertaku na žiro račun.
4. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel
za gospodarstvo i financije.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 112-04/21-01/01 
URBROJ: 238/07-01-04/02-21-3 
Gradonačelnik
Dugo Selo, 01. ožujka 2021. god. 

Nenad Panian, dr.med dent., v.r.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(‘’Narodne novine’’, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i
144/20), članka 64. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Dugog
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 1/18,
2/18, 1/20 i 6/20 – pročišćeni tekst) i članka 30. stavka 1.
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada
Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/15),
gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 02. ožujka 2021.
godine, donosi
II. 2.

ODLUKU

o osnivanju prava služnosti
1. Grad Dugo Selo ovime osniva, bez naknade, pravo
služnosti u korist trgovačkog društva HEP - Operator
distribucijskog sustava d.o.o., OIB: 46830600751, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 37, u svrhu izgradnje/polaganja,
postojanja, održavanja, zamjene i popravka srednjenaponskih
(SN) kabela, na teret nekretnina označenih kao:
- k.č. broj 3829/1, ‘’Ulica Dragutina Domjanića, ulica’’,
površine 12074 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog
suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u
zk.ul. broj 4222, k.o. Dugo Selo I, kao javno dobro u općoj
uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Dugog Sela –
površina služnosti iznosi 21 m2,
- k.č. broj 625/1, ‘’put’’, površine 252 m2, upisana u zemljišnoj
knjizi Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel
Dugo Selo u zk.ul. broj 4251, k.o. Dugo Selo I, kao javno
dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada
Dugog Sela – površina služnosti iznosi 65 m2,
- k.č. broj 3832, ‘’put’’, površine 2401 m2, upisana u zemljišnoj
knjizi Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel
Dugo Selo u zk.ul. broj 4250, k.o. Dugo Selo I, kao javno
dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada
Dugog Sela – površina služnosti iznosi 64 m2,
a prema ucrtanoj situaciji koja je u prilogu i sastavni dio ove
Odluke.
2. O osnivanju prava služnosti iz točke 1. ove Odluke, Grad
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KLASA: 944-17/21-01/02
Gradonačelnik
URBROJ: 238/07-01-04/01-02-21-2
Grada Dugog Sela
Dugo Selo, 02. ožujka 2021 . god.		

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-01/11
URBROJ: 238/07-01-07/01-21-2
Dugo Selo, 03.03.2021.
II. 3.

Na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 64. Statuta Grada
Dugog Sela („Službeni glasnik Grada Dugog Sela“, broj 1/13,
1/18, 2/18,1/20 i 6/20-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada
Dugog Sela donosi

ODLUKU

pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje
certifikata „Grad za mlade“
I.
Pokreće se prijava i kandidatura za dobivanje certifikata
“Grad za mlade“ temeljem objavljenog Javnog poziva za
podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata Udruge gradova
u Republici Hrvatskoj od 25. siječnja 2021. godine.
II.
Posebnom odlukom imenovat će se koordinator prijave
Grada za dobivanje certifikata “Grad za mlade“.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku Grada Dugog Sela“.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-01/11
URBROJ: 238/07-01-07/01-21-3
Dugo Selo, 03.03.2021.
II. 4.

Na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 64. Statuta
Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj
1/13, 1/18, 2/18, 1/20 i 6/20-pročišćeni tekst), gradonačelnik
Grada Dugog Sela donosi

ODLUKU

o imenovanju Koordinatora za izradu prijave za
stjecanje certifikata „Grad za mlade“
I.
Ovom Odlukom imenuje se Koordinator za izradu prijave
Grada Dugog Sela za stjecanje certifikata “Grad za mlade“.
II.
Mario Mlinarek, (računovodstveni referent-administrator)
u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, imenuje
se Koordinatorom za izradu prijave Grada Dugog Sela za
stjecanje certifikata „Grad za mlade“.
III.
Koordinator iz točke II. ove Odluke zadužen je za izradu
prijave, koordiniranje aktivnosti za izradu prijave, komunikaciju
s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj kao organizatorom
postupka certificiranja te sve druge aktivnosti vezane uz
postupak prijave.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.



GRADONAČELNIK
Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj
II. 5.
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘’Narodne
novine’’, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni
tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 64.
stavka 3. točke 7. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 1/18, 2/18, 1/20 i 6/20
– pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana
04. ožujka 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o sklapanju Ugovora o zakupu
1. Grad Dugo Selo, kao Zakupnik i Jadranka Koštek kao
Zakupodavac sklopit će Ugovor o zakupu poslovnog prostora
koji je u naravi garaža, odnosno garažno-parkirno mjesto
ukupne površine 20 m2, a nalazi se u Velikoj Ostrni, Hruščica
6, u zgradi izgrađenoj na k.č. broj 849/3, ‘’Hruščica, dvorište,
zgrada mješovite uporabe, Velika Ostrna, Hruščica 6’’, ukupne

površine 810 m2 (dvorište površine 563 m2, zgrada mješovite
uporabe površine 247 m2), upisano u zk. ul. broj 682, k.o.
Ostrna, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.
2. Ugovor iz točke 1. ovog Zaključka sklopit će se radi
smještaja – garažiranja vatrogasnog navalnog vozila Renault
Midlum, reg. oznaka ZG 2010 OS, vlasništvo DVD-a Ostrna,
na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci, uz mjesečnu
zakupninu od 1.320,00 kuna.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku
Grada Dugog Sela.
KLASA: 402-01/19-01/07
Gradonačelnik
URBROJ: 238/07-01-04/01-21-14
Grada Dugog Sela
Dugo Selo, 04. ožujka 2021. god.		

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

Temeljem članka 105. Zakona o prostornom
uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugo Selo, broj 11/20), gradonačelnik Grada Dugo Selo
donosi
II. 6.

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog prijedloga X. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog
Sela

I.
Temeljem nacrta konačnog prijedloga X. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela KLASA:35002/20-01/17, URBROJ: 378-21-31 od 04.03.2021. godine, te
Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu X. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela KLASA:35002/20-01/17, URBROJ: 238/07-06/01-21-28 od 22.02.2021.
godine utvrđuje se konačni prijedlog X. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela.
II.
Konačni prijedloga X. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja grada Dugog Sela sadrži:
- Tekstualni dio – provedbene odredbe
- Grafički dio – kartografski prikazi
- Obrazloženje.
III.
Konačni prijedlog X. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Dugog Sela, po pribavljenom mišljenju
Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, uputit će
se Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.
KLASA:350-02/20-01/17
URBROJ: 238/07-01-06/01-21-32 
Gradonačelnik
Dugo Selo, 04.03.2021.

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.
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Temeljem članka 105. Zakona o prostornom
uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugo Selo, broj 12/20), gradonačelnik Grada Dugo Selo
donosi

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo - Zapad
sastoji se od:
a) Grafičkog dijela Plana
b) Tekstualnog dijela Plana
c) Obrazloženja
d) Sažetka za javnost.

ZAKLJUČAK

2. Javna rasprava
2.1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo Zapad upućuje se na I. ponovnu javnu raspravu. I. ponovna
javna rasprava trajat će 8 dana, odnosno od 17.03.2021. do
24.03.2021. godine.
2.2. I. ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja Dugo Selo - Zapad provodi Upravni odjel za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno
gospodarstvo.
2.3. Tijekom trajanja I. ponovne javne rasprave, na javnom
uvidu je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo
- Zapad, u Vijećnici Grada Dugo Selo, Josipa Zorića 1 i
to svakim radnim danom od 08 - 15 sati, te na službenim
stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.
2.4. Tijekom održavanja I. ponovne javne rasprave, dana
23.03.2021. godine, održat će se javno izlaganje sa početkom
u 16,00 sati u vijećnici Grada Dugog Sela.
2.5. Tijekom trajanja I. ponovne javne rasprave o Prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo - Zapad, osigurat će
davanje potrebnih stručnih tumačenja.
2.6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo - Zapad
građani, tijela, pravne osobe, mjesni odbori mogu dostaviti
pismeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Dugo Selo, Ul.
Josipa Zorića 1, zaključno do 23.03.2021. godine.
2.7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu
čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu
podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj
raspravi.
2.8. Obavijest o javnoj raspravi objavit će se na oglasnim
pločama, “24 sata” i web stranicama Grada Dugog Sela i
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

II. 7.

o utvrđivanju Konačnog prijedloga IX. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Dugog Sela

I.
Temeljem Nacrta konačnog prijedloga IX. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela KLASA:35001/20-01/24, URBROJ: 378-21-40 od 11.03.2021. godine, te
Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu IX. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela KLASA:35001/20-01/24, URBROJ: 238/07-06/01-21-39 od 10.03.2021.
godine, utvrđuje se Konačni prijedlog IX. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Dugog Sela.
II.
Konačni prijedloga IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Dugog Sela sadrži:
- Tekstualni dio – provedbene odredbe
- Grafički dio – kartografski prikazi
- Obrazloženje.
III.
Konačni prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Dugog Sela, po pribavljenom mišljenju
Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, uputit će
se Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.
KLASA: 350-01/20-01/24
URBROJ: 238/07-01-06/01-21-41 
Gradonačelnik
Dugo Selo, 11.03.2021.

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

Na temelju članka 95. i 96. Zakona o prostornom
uređenju (‘’Narodne novine’’, broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘’Narodne novine’’, broj
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst,
137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 54. stavka 15.
Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog
Sela, broj 2/21) gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana
12.03.2021. godine, donosi
II. 8.

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DUGO
SELO - ZAPAD I UPUĆIVANJA NA I. PONOVNU
JAVNU RASPRAVU
1. Nakon dostavljenog Nacrta Prijedloga Urbanističkog plana
uređenja Dugo Selo - Zapad, koji je izradilo Trgovačko
društvo ASK ATELIER d.o.o., Zagreb, Trg N.Š. Zrinskog
17, utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja
Dugo Selo - Zapad za I. ponovnu javnu raspravu.
44

KLASA: 350-03-18-01/01
URBROJ: 238/07-01-06/01-21-40
Gradonačelnik
Dugo Selo, 12.03.2021.		

Nenad Panian, dr. dent. med., v.r.

Službeni glasnik broj 3/2021.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (‘’Narodne novine’’, broj 33/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. stavka 2. točke 4. u vezi sa
stavkom 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/21) i članka 40. stavka 3. Odluke o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/15), gradonačelnik
Grada Dugog Sela, dana 16. ožujka 2021. godine, donosi
II. 9.

O D L U K U

o kupnji nekretnine - k. č. broj 386/9, k.o.
Dugo Selo I
Članak 1.
Utvrđuje se da je:
- k.č. broj 386/9, ‘’Starjak, oranica’’, površine 93 m2,
upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Sesvetama,
Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo, u zk. ul. broj 1582, k.o.
Dugo Selo I (u daljnjem tekstu: Nekretnina), vlasništvo
Ivana Budimira iz Dugog Sela, Ulica Ivana Gorana
Kovačića 25,
- Nekretnina formirana sukladno provedbenim odredbama
Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela (Službeni
glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/04, 13/06, 14/06, 8/10,
8/12, 8/13, 2/15, 11/20, 12/20 – pročišćeni tekst i 2/21 ispravak) radi proširenja postojeće ceste označene kao
k. č. broj 3841, k.o. Dugo Selo I (Ulica Starjak) koja je u
naravi nerazvrstana cesta i kao takva upisana u zemljišne
knjige kao ‘’Javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo
vlasništvo Grada Dugo Selo, OIB: 25432879214, Dugo
Selo, Josipa Zorića 1’’,
- Procjembenim elaboratom Miljenka Cvitanovića, dipl.
inž. građ., stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo
i procjenu nekretnina iz Zagreba, Creska 13 od 28.
prosinca 2020., tržišna vrijednost Nekretnine utvrđena u
iznosu od 32.300,00 kn,
- Procjeniteljsko povjerenstvo Zagrebačke županije utvrdilo
da je gore navedeni Procjembeni elaborat izrađen u
skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina
(‘’Narodne novine’’, broj 78/15) i Pravilnikom o metodama
procjene vrijednosti nekretnina (‘’Narodne novine’’, broj
105/15) te o tome dostavilo Mišljenje, KLASA: 022-04/2112/01, URBROJ: 238/1-18-11/21-12 od 15. veljače 2021.
godine.
Nadalje se utvrđuje da vrijednost nekretnine iz stavka
1. ovog članka ne prelazi 0,5% iznosa prihoda Proračuna
Grada Dugog Sela bez primitaka ostvarenih u 2020. godini, a
stjecanje nekretnine planirano je u Proračunu Grada za 2021.
godinu.
Članak 2.
Grad Dugo Selo kupuje, a Ivan Budimir prodaje Nekretninu
iz članka 1. ove Odluke, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od
32.300,00 kn.
Članak 3.
Grad Dugo Selo kao Kupac i Ivan Budimir kao Prodavatelj
sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine iz članka 1. ove
Odluke, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

02. travnja 2021.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.
KLASA: 944-06/20-01/01
URBROJ: 238/07-01-04/01-21-14
Gradonačelnik
Dugo Selo, 16. ožujka 2021. god.

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (‘’Narodne novine’’, broj 33/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. stavka 2. točke 4. u vezi sa
stavkom 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/21) i članka 40. stavka 3. Odluke o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/15), gradonačelnik
Grada Dugog Sela, dana 25. ožujka 2021. godine, donosi
II. 10.

O D L U K U

o kupnji nekretnine - k.č. broj 2494/3, k.o.
Dugo Selo II
Članak 1.
Utvrđuje se da je k.č. broj 2494/3, ‘’Črnovčak, livada’’
površine 44 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda
u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo, u zk.ul. broj
967, k.o. Dugo Selo II, vlasništvo Marijana Mihira iz Dugog
Sela, Zagrebačka ulica 125.
Nadalje se utvrđuje da vrijednost nekretnine iz stavka
1. ovog članka ne prelazi 0,5% iznosa prihoda Proračuna
Grada Dugog Sela bez primitaka ostvarenih u 2020. godini, a
stjecanje nekretnine planirano je u Proračunu Grada za 2021.
godinu.
Članak 2.
Grad Dugo Selo kupuje, a Marijan Mihir prodaje nekretninu
iz članka 1. ove Odluke, uključujući i sve što je s njom
razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje za
kupoprodajnu cijenu od 11.904,21 kn, koja cijena obuhvaća
vrijednost predmetnog zemljišta (11.850,00 kn) te vrijednost
biljnih nasada (54,21 kn).
Kupoprodajna cijena iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u
postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine
pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Zagrebačke županije, Odsjek za imovinsko-pravne
poslove, Ispostava Dugo Selo, KLASA: UP/I-944-01/2002/32, procjembenim elaboratima vještaka Natka Gaberca,
dipl. ing. građ. (stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu
nekretnina) i Dr. sc. Maje Firšt, dipl. ing. agr. (stalni sudski
vještak i procjenitelj za poljoprivredu, poljoprivredno zemljište,
ekologiju i zaštitu okoliša).
Članak 3.
Temeljem ove Odluke Grad Dugo Selo i Marijan Mihir
sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će regulirati
međusobna prava i obveze.
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Službeni glasnik broj 3/2021.

02. travnja 2021.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.

KLASA: 940-01/19-05/39
URBROJ: 238/07-01-04/01-02-21-12
Gradonačelnik
Dugo Selo, 25. ožujka 2021. god.

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

KLASA: 940-01/19-05/37
URBROJ: 238/07-01-04/01-02-21-12
Gradonačelnik
Dugo Selo, 25. ožujka 2021. god.

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (‘’Narodne novine’’, broj 33/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. stavka 2. točke 4. u vezi sa
stavkom 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/21) i članka 40. stavka 3. Odluke o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/15), gradonačelnik
Grada Dugog Sela, dana 25. ožujka 2021. godine, donosi

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (‘’Narodne novine’’, broj 33/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak,
123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. stavka 2. točke 4. u vezi sa
stavkom 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/21) i članka 40. stavka 3. Odluke o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/15), gradonačelnik
Grada Dugog Sela, dana 26. ožujka 2021. godine, donosi

II. 11.

O D L U K U

o kupnji suvlasničkog dijela (7/8) nekretnine –
k.č. broj 2432/3, k.o. Dugo Selo II
Članak 1.
Utvrđuje se da je k.č. broj 2432/3, ‘’I. Savski odvojak,
dvorište’’, površine 39 m2, upisana u zemljišnoj knjizi
Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo
Selo, u zk.ul. broj 2311, k.o. Dugo Selo II, suvlasništvo Mande
Komljenović iz Dugog Sela u 5/8 dijela te Patrika, Nensi i
Andreje Komljenović, svi iz Dugog Sela, svaki u 1/8 dijela.
Nadalje se utvrđuje se da vrijednost nekretnine iz stavka
1. ovog članka ne prelazi 0,5% iznosa prihoda Proračuna
Grada Dugog Sela bez primitaka ostvarenih u 2020. godini, a
stjecanje nekretnine planirano je u Proračunu Grada za 2021.
godinu.
Članak 2.
Grad Dugo Selo kupuje, a Manda, Patrik i Nensi
Komljenović, svi iz Dugog Sela, II. Savski odvojak 2, prodaju
svoje suvlasničke dijelove (7/8) nekretnine označene kao k.č.
broj 2432/3, ‘’I. Savski odvojak, dvorište’’, površine 39 m2,
upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Sesvetama,
Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo, u zk.ul. broj 2311, k.o.
Dugo Selo II, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno
povezano na njezinoj površini ili ispod nje.
Kupoprodajna cijena za suvlasnički dio (7/8) nekretnine iz
stavka 1. ovog članka iznosi 28.382,38 kuna, a utvrđena je
razmjerno veličini suvlasničkih dijelova Prodavatelja u odnosu
na ukupnu tržišnu vrijednost utvrđenu u postupku osiguranja
dokaza o stanju i vrijednosti predmetne nekretnine.
Kupoprodajna cijena iz stavka 2. ovog članka obuhvaća
sedam osmina (7/8) ukupne tržišne vrijednosti predmetnog
zemljišta zajedno s ogradom i biljnim nasadima, a sastoji se
od vrijednosti zemljišta (9.187,50 kn), ograde (13.387,50 kn) i
biljnih nasada (5.807,38 kn).
Članak 3.
Grad Dugo Selo kao kupac te Manda, Patrik i Nensi
Komljenović kao prodavatelji sklopit će Ugovor o kupoprodaji
suvlasničkog dijela (7/8) nekretnine iz članka 1. ove Odluke,
kojim će regulirati međusobna prava i obveze.
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II. 12.

O D L U K U

o kupnji nekretnine - k.č. broj 2429/12, k.o.
Dugo Selo II
Članak 1.
Utvrđuje se da je k.č. broj 2429/12, ‘’I. Savski odvojak,
dvorište’’, površine 74 m2, upisana u zemljišnoj knjizi
Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo
Selo, u zk. ul. broj 4331, k.o. Dugo Selo II, u vlasništvu Josipa
Rogića iz Dugog Sela, I. Savski odvojak 9.
Nadalje se utvrđuje da vrijednost nekretnine iz stavka 1.
ovog članka ne prelazi 0,5% iznosa prihoda Proračuna Grada
Dugog Sela bez primitaka ostvarenih u 2020. godini, a stjecanje
nekretnine planirano je u Proračunu Grada za 2021. godinu.
Članak 2.
Grad Dugo Selo kupuje, a Josip Rogić prodaje nekretninu
iz članka 1. ove Odluke, uključujući i sve što je s njom
razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje za
kupoprodajnu cijenu od 40.366,00 kn, a koja cijena obuhvaća:
vrijednost zemljišta u iznosu od 19.906,00 kn; vrijednost
vrtnog objekta-staklenika, žičane ograde sa stupovima i
parapetom 32 m, betonske ukrasne ograde 2,5 m, ulaznih
ogradnih vrata 3 m i asfaltirane površine od 10 m2 u ukupnom
iznosu od 18.950,00 kn i vrijednost biljnih nasada-procijenjena
vrijednost gubitak biljne sastojine od 1.456,00 kn.
Kupoprodajna cijena iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u
postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine
pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Zagrebačke županije, Odsjek za imovinsko-pravne
poslove, Ispostava Dugo Selo, KLASA: UP/I-944-01/2002/34, procjembenim elaboratima vještaka Natka Gaberca,
dipl. ing. građ. (stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu
nekretnina) i Dr. sc. Maje Firšt, dipl. ing. agr. (stalni sudski
vještak i procjenitelj za poljoprivredu, poljoprivredno zemljište,
ekologiju i zaštitu okoliša).
Članak 3.
Temeljem ove Odluke Grad Dugo Selo i Josip Rogić
sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će regulirati
međusobna prava i obveze.

Službeni glasnik broj 3/2021.

02. travnja 2021.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada
Dugog Sela.
KLASA: 940-01/19-05/32
URBROJ: 238/07-01-04/01-02-21-13
Gradonačelnik
Dugo Selo, 26. ožujka 2021. god.

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
94/13, 73/17 i 14/19) gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi
Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
II. 13.
94/13, 73/17 i 14/19) gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi
Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
94/13, 73/17 i 14/19) gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi
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GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU
GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU
GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU
UVOD
UVOD
Gospodarenje
otpadom zakonska je obveza jedinica lokalne samouprave.
Temeljne
odredbe
sadržane su sljedećoj zakonskoj regulativi:
UVOD
Gospodarenje
otpadom
zakonska
je obveza
jedinica
lokalne
samouprave.
1. Zakon o održivom
gospodarenju
otpadom
(NN
94/13,
73/17, 14/19 i 98/19);
Temeljne
odredbe
sadržane
su
sljedećoj
zakonskoj
regulativi:
2.
Zakon
o
komunalnom
gospodarstvu
(NN
68/18,
110/18
i 32/20).
Gospodarenje otpadom zakonska je obveza jedinica lokalne samouprave.
1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19);
Temeljne odredbe sadržane su sljedećoj zakonskoj regulativi:
2. Zakon
o godine
komunalnom
gospodarstvu
(NN 68/18,
110/18 i 32/20).
Sredinom
2013.o
donesen
je Zakonotpadom
o održivom
koji za planove
1. Zakon
održivom
gospodarenju
(NNgospodarenju
94/13, 73/17,otpadom
14/19 i 98/19);
gospodarenja
JLS propisuje
nadležnost
jedinica
lokalne
samouprave da na svom
2. Zakon otpadom
o komunalnom
gospodarstvu
(NN 68/18,
110/18
i 32/20).
Sredinomosigura
2013. godine
je Zakon
o održivom
gospodarenjuotpadom
otpadommeđu
koji zakojima
planove
području
uvjetedonesen
i provedbu
propisanih
mjera gospodarenja
se
gospodarenja
otpadom
JLS
propisuje
nadležnost
jedinica
lokalne
samouprave
da
na
svom
propisuje
i
obveza
donošenja
plana
gospodarenja
otpadom
jedinice
lokalne
samouprave,
te
Sredinom 2013. godine donesen je Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji za planove
području
osigura
uvjete
i
provedbu
propisanih
mjera
gospodarenja
otpadom
među
kojima
se
što
isti minimalno
sadrži,JLS
na propisuje
koje razdoblje
se donosi,
tko galokalne
donosi samouprave
i uz čiju suglasnost.
gospodarenja
otpadom
nadležnost
jedinica
da na svom
propisuje
i obveza donošenja
plana
gospodarenja
otpadom
jedinice
lokalne
samouprave,
te
Plan
gospodarenja
otpadom
Republike
Hrvatske
za
razdoblje
2017.
- 2022.
donesen
je
području osigura uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom
među
kojima se
što
isti
minimalno
sadrži,
na
koje
razdoblje
se
donosi,
tko
ga
donosi
i
uz
čiju
suglasnost.
11.01.2017.
novine 3/17).
što je donesen
plan Grad
Dugo Selo
propisuje i (Narodne
obveza donošenja
plana Nakon
gospodarenja
otpadompredmetni
jedinice lokalne
samouprave,
te
Plan gospodarenja
otpadom
Republike
Hrvatske
za gospodarenja
razdoblje 2017.
- 2022.
donesen
je
započeo
je
postupkom
izrade
i
donošenja
novog
Plana
otpadom
Grada
Dugog
što isti minimalno sadrži, na koje razdoblje se donosi, tko ga donosi i uz čiju suglasnost.
11.01.2017.je (Narodne
novine
3/17). Nakon
što je donesen
predmetni
plan Gradi Dugo
Selo
Sela
usklađen
s novodonesenim
planom.
Procedura
donošenja
Plan koji
gospodarenja
otpadom
Republike državnim
Hrvatske za
razdoblje
2017. -izrade
2022. donesen
je
započeo
je
postupkom
izrade
i
donošenja
novog
Plana
gospodarenja
otpadom
Grada
Dugog
plana
i
procedura
Ocjene
o
potrebi
strateške
procjene
utjecaja
plana
na
okoliš
završene
su
11.01.2017. (Narodne novine 3/17). Nakon što je donesen predmetni plan Grad Dugo Selo
Sela koji je usklađen
s novodonesenim
državnim
planom.
Procedura
izrade
i7.donošenja
krajem
godine i Gradsko
vijeće Grada
Dugog
Sela
donijelo
je novi
plan
na
redovnoj
započeo2017.
je postupkom
izrade i donošenja
novog
Plana
gospodarenja
otpadom
Grada
Dugog
plana
i
procedura
Ocjene
o
potrebi
strateške
procjene
utjecaja
plana
na
okoliš
završene
su
sjednici
Gradskog
vijeća
Grada
Dugog
Sela
30.
siječnja
2018.
godine
(Službeni
glasnik
Grada
Sela koji je usklađen s novodonesenim državnim planom. Procedura izrade i donošenja
krajem
2017.
godine
i
Gradsko
vijeće
Grada
Dugog
Sela
donijelo
je
novi
plan
na
7.
redovnoj
Dugog
1/2018).
plana i Sela
procedura
Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš završene su
sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela 30. siječnja 2018. godine (Službeni glasnik Grada
krajem 2017. godine i Gradsko vijeće Grada Dugog Sela donijelo je novi plan na 7. redovnoj
Dugog
Sela 1/2018).
Cilj
donesenog
Plana
je Grada
uspostava
cjelovitog
gospodarenja
otpadom,
smanjivanje
sjednici
Gradskog
vijeća
Dugog
Sela 30. sustava
siječnja 2018.
godine (Službeni
glasnik
Grada
štetnih
utjecaja
otpada
na
okoliš,
razvoj
informacijskog
sustava
gospodarenja
otpadom u
Dugog Sela 1/2018).
Cilj donesenog
Plana je uspostava
sustava
gospodarenja
otpadom,
smanjivanje
sklopu
informatizacijskog
sustavacjelovitog
Republike
Hrvatske
te uspostava
samoodrživog
štetnih
utjecaja
otpada
na
okoliš,
razvoj
informacijskog
sustava
gospodarenja
otpadom
financiranja
sustava
gospodarenja
komunalnim
otpadomgospodarenja
na području Grada
Dugog
Sela. u
Cilj donesenog
Plana
je uspostava
cjelovitog sustava
otpadom,
smanjivanje
sklopu informatizacijskog sustava Republike Hrvatske te uspostava samoodrživog
štetnih utjecaja otpada na okoliš, razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom u
financiranja
gospodarenja
komunalnim je
otpadom na da
području Grada
Dugog
Sela.
Zakonom
o sustava
održivom
gospodarenju
lokalne
samouprave
sklopu informatizacijskog
sustava otpadom
Republike određeno
Hrvatske tejedinica
uspostava
samoodrživog
dostavlja
godišnje
o provedbi
Planaotpadom
gospodarenja
otpadom
jedinici
financiranja
sustava izvješće
gospodarenja
komunalnim
na području
Grada
Dugogpodručne
Sela.
Zakonom
o
održivom
gospodarenju
otpadom
je
određeno
da
jedinica
lokalne
samouprave
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu i
dostavlja godišnje
izvješće
o provedbi
Plana
gospodarenja
otpadom
jedinici područne
objavljuje
u svom
službenom
glasilu,
a jedinica
područne
(regionalne)
Zakonom ogaodrživom
gospodarenju
otpadom
je određeno
da jedinica
lokalne samouprave
samouprave
(regionalne)
samouprave
do 31.
ožujka tekuće
godine za plana
prethodnu
kalendarsku
godinu i
dostavlja
godišnje
izvješće
o
provedbi
Županijskog
gospodarenja
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jediniciotpadom
područnei
objavljuje
ga
u
svom
službenom
glasilu,
a
jedinica
područne
(regionalne)
samouprave
objedinjena
jedinica
samouprave
o provedbi
Plana gospodarenja
(regionalne) izvješća
samouprave
do lokalne
31. ožujka
tekuće godine
za prethodnu
kalendarsku otpadom
godinu i
dostavlja
godišnje
izvješće
o
provedbi
Županijskog
plana
gospodarenja
otpadom i
Ministarstvu
i energetike
svibnja
tekuće za(regionalne)
prethodnu kalendarsku
objavljuje ga zaštite
u svomokoliša
službenom
glasilu,doa 31.
jedinica
područne
samouprave
objedinjenajeizvješća
jedinica ga
lokalne
samouprave
o glasilu
provedbi
gospodarenja
otpadom
godinu,
dužna objaviti
svom
službenom
i naPlana
svojim
mrežnim otpadom
stranicama
dostavljate godišnje
izvješće o uprovedbi
Županijskog
plana
gospodarenja
i
Ministarstvu
zaštite
okoliša
i
energetike
do
31.
svibnja
tekuće
za
prethodnu
kalendarsku
Ministarstvo
zaštite jedinica
okoliša ilokalne
energetike
jednom godišnje
objavljuje
navedena objedinjena
objedinjena izvješća
samouprave
o provedbi
Plana gospodarenja
otpadom
godinu, na
te je
dužna
objavitistranicama
ga u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama
izvješća
svojim
mrežnim
Ministarstvu
zaštite
okoliša i energetike do 31. svibnja tekuće za prethodnu kalendarsku
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jednom godišnje objavljuje navedena objedinjena
godinu, te je dužna objaviti ga u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama
izvješća na svojim mrežnim stranicama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jednom godišnje objavljuje navedena objedinjena
izvješća na svojim mrežnim stranicama
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POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA OTPADOM ZA PODRUČJE GRADA DUGOG
SELA
Opće informacije
Površina grada: 53,94 km2
Broj stanovnika: 17.466*
Broj naselja: 11
Broj stambenih jedinica: 7.478*
*Podaci temeljem popisa stanovnika 2011. godine.
Osoba koja upravlja odlagalištem
Naziv: DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR
d.o.o.
Adresa: Ulica Antuna Mihanovića 1, Dugo Selo
Odgovorna osoba: Tadija Penić, dipl. ing.
Broj zaposlenih: 34
Telefon: +385 1 275 0621
e-mail: dkpc@dkpc.hr
Podaci o odlagalištu

Naziv:
Lokacija:
Građevinska dozvola:
Uporabna dozvola:
Ukupna površina:
Sanirana površina:
Površina u uporabi:

Odlagalište komunalnog otpada Andrilovec
k.č. br. 368/2, k.o. Andrilovec
KLASA: UP/I-361-03/99-01/99
KLASA: 361-05/09-02/255
57.000,00 m2
18.167,00 m2
Trenutno je na odlagalištu otvorena radna jama približne
tlocrtne površine od oko 7.500 m², a popunjena je s preko 95%
kapaciteta. Radna ploha trebala bi biti dostatna za odlaganje
komunalnog otpada do sredine 2021. godine. Od listopada
2019. godine na odlagalištu Andrilovec se odlaže i komunalni
otpad Grada Sveti Ivan Zelina, a sukladno Dinamici zatvaranja
odlagališta neopasnog otpada na području Republike
Hrvatske
Oprema na odlagalištu: Navozna vaga
Mjere zaštite okoliša: Temeljni brtveni sloj zatvorenog dijela odlagališta izrađen je
prema glavnom projektu s PHD-folijom, slojem šljunka 0,3 m,
geotekstilnom folijom i zemljanom zaštitom 0,2 m. Završni
pokrovni sloj izveden je samo sa zemljanom zaštitom.
Temeljni brtveni sloj trenutno otvorenog dijela odlagališta
izveden je od istih materijala.
Izrađen je sustav drenažnih i odvodnih cijevi iznad temeljnog
brtvenog sloja za prihvat procjednih voda. Procjedne vode se
odvode u sabirnu betoniranu jamu, volumena 37 m³, ne
ispuštaju se u prijemnik nego se voda isparava ili se ovisno o
količini padalina prepumpava nazad na tijelo odlagališta.
Obzirom na premali kapacitet postojeće betonirane sabirne
jame za procjedne vode, u sklopu proširenja odlagališta
izvedena je laguna za procjedne vode, volumena većeg od
2000 m³.
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Odlagalište ima izveden obodni kanal s unutrašnje strane
ograde odlagališta u koji se slijevaju oborinske vode i vode
koje se slijevaju prema odlagalištu s okolnog terena. Voda iz
obodnog kanala ispušta se u sistem melioracijskih kanala.
Zatvoreni dio odlagališta djelomično ima izvedena okna za
pasivno otplinjavanje odlagališta (13 okana).
Pravna osoba koja obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada
Naziv: DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR
d.o.o.
Adresa: Ulica Antuna Mihanovića 1, Dugo Selo
Odgovorna osoba: Tadija Penić, dipl. ing.
Broj zaposlenih: 34
Telefon: +385 1 275 0621
e-mail: dkpc@dkpc.hr
Oprema za prikupljanje Tri specijalizirana teretna vozila marke MAN TGM/FAUN
komunalnog otpada: Rotopess 516B za prikupljanje otpada (smećar)
Podaci o reciklažnom dvorištu
Naziv: Reciklažno dvorište Andrilovec
Adresa: Ulica poljana 10 (u sklopu deponije komunalnog otpada)
Površina: 1000 m2
Odvojeno prikupljanje: papir, plastika, PE folija, otpadni tekstil i obuća, glomazni
otpad, ravno staklo, ambalažno staklo, metal, otpadna
električna i elektronička oprema, otpadno motorno ulje,
ambalaža onečišćena opasnim tvarima, otpadne gume,
stiropor, problematični otpad iz kućanstava i manje količine
sitnog građevinskog otpada i otpada koji sadrži azbest.
Podaci o spremnicima za prikupljanje otpada od fizičkih i pravnih osoba
Naziv / Broj spremnika
Kanta 120 l + PE vreće: 4167 (PE vreće za papir i plastiku)
Kontejner 770 l: 130 za papir + 130 za plastiku + 40 za biootpad
Kontejner 1100 l: 207 za miješani otpad+ 133 za papir + 197 za plastiku + 25 za
metal
Kontejner 5-7 m3: 2
Podaci o načinu pružanja usluge prikupljanja otpada
Broj korisnika /Udio u ukupnom broju korisnika
Ukupan broj korisnika:
6.762 / 100%
Povremeni korisnici:
779 / 11,5%
Korisnici individualni
spremnici:
4.262 / 63,0%
Korisnici zajednički
spremnici višest. zgrade:
1.532 / 22,7%
Korisnici zajednički
spremnici (Martin Breg):
189 / 2.8%
Napomena: Na području Martin brega nije moguće u svim ulicama prikupljanje postojećim
vozilima te se usluga pruža zajedničkim spremnicima na dostupnim javnim površinama.
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Podaci o spremnicima za prikupljanje otpada na
dvorištu
Naziv /
Spremnik za staklo – zvono 2 m3:
Spremnik za ravno staklo - 5 m3:
Spremnik za tvrdu plastiku – 28 m3:
Spremnik za plastiku – kontejner 1100 l
Spremnik za plastiku – kontejner 770 l:
Spremnik za PE foliju – 5 m3:
Spremnik za papir – kontejner 1100 l
Spremnik za papir – kontejner 770 l:
Spremnik za papir – 20 m3:
Nadstrešnica za papir – 4 m3:
Spremnik za baterije – 500 l:
Spremnik za metal – 14 m3:
Spremnik za metal – 240 l
Spremnik za metal 1100 l:
Spremnik za tekstil - 1,5 m3:
Spremnik za biootpad 770 l:
Spremnik za otpadno ulje s tankvanom - 500 l:
Nadstrešnica za opasni otpad – 12 m²:

javnim površinama i u reciklažnom
Broj spremnika
30, na javnim površinama
2, u reciklažnom dvorištu
1, u reciklažnom dvorištu
197, ispred višestambenih zgrada
130 kod pravnih osoba
1, u reciklažnom dvorištu
133 ispred višestambenih zgrada,
130 kod pravnih osoba
1, u reciklažnom dvorištu
2, na javnoj površini
1, u reciklažnom dvorištu
1, u reciklažnom dvorištu
30, na javnim površinama
25, na javnim površinama (groblja)
30 na javnim površinama i 4 u RD
40, na javnim površinama
2, u reciklažnom dvorištu
1, u reciklažnom dvorištu

Način i provedba sakupljanja otpada
Pražnjenje kanti od 120 l obavlja se jednom tjedno, a pražnjenje kontejnera od 1100 l, bilo od
kolektivnog stanovanja, bilo od pravnih osoba, obavlja se prema potrebi: jednom, dva puta,
ili tri puta tjedno.
Otpad koji nastaje na javnim površinama Grada Dugog Sela sakuplja se ručnim i strojnim
načinom.
Odvojeno sakupljanje pojedinih komponenti komunalnog otpada u Gradu Dugo Selo vrši se
putem reciklažnog dvorišta na odlagalištu Andrilovec, putem kontejnera različitih volumena
postavljenih na javnim gradskim površinama i metodom „od vrata do vrata“. Na području
Grada Dugog Sela izdvojeno se sakuplja: papir, tvrda plastika, PE folija, otpadni tekstil i
obuća, ravno staklo, ambalažno staklo, metal, otpadna električna i elektronička oprema,
otpadno motorno ulje, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, otpadne gume, stiropor,
problematični otpad iz kućanstava i manje količine sitnog građevinskog otpada i otpada koji
sadrži azbest.
Skupljeni komunalni otpad i neopasni proizvodni otpad s područja Grada Dugog Sela
odlaže se na odlagalištu komunalnog otpada Andrilovec. Prikupljeni i odloženi komunalni i
drugi otpad prethodno se važe. Komunalni i drugi otpad se na odlagalištu sabija upotrebom
kompaktora. Kako bi se spriječili požari i razvoj neugodnih mirisa na tijelo odlagališta,
tjedno se nanosi inertni prekrivni sloj.
Otpad se do radnog polja dovozi vozilom za prijevoz otpada (smećari – specijalna namjenska
vozila). Na mjestu istresanja otpada iz kamiona smećara otpad se buldozerom rasprostire
preko radnog polja.
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Podaci o ukupno odloženom komunalnom otpadu
Zemlja za
Sitni
Ukupni
dnevno
građevinski
odloženi otpad
prekrivanje
otpad*, t/god
t/god
otpada*
t/god
Procjena za 2020. g.
4.500
1.500
400
6.400
Evidentirano u 2020.
3879,90
1.254
262,30
5.396,20
*otpad služi kao građevinski element na odlagalištu i ne ubraja se u otpad prilikom
izračunavanja postotka razdvajanja otpada
Miješani
komunalni
otpad, t/god

Podaci o razdvojeno prikupljenom komunalnom otpadu
Ključni
broj

20 01 01
20 01 39
20 01 02
15 01 07
20 01 11
20 03 07
17 02 01
16 01 03
15 01 02
20 01 40
20 02 01
20 01
35*

20 01
21*
20 01

Naziv
komponente
otpada koja se
izdvojeno
skuplja
papir i karton
Plastika
Staklo
Staklena
ambalaža
Tekstil i obuća
Glomazni otpad
Madraci i kreveti
Otpadno drvo
Otpadne gume
Stiropor
Otpadno željezo
Biorazgradivi
otpad
Odbačena
električna i
elektronička
oprema koja nije
navedena pod 20
01 21 i 20 01 23,
koja sadrži
opasne
komponente
Fluo cijevi s
živom
Otpadna

2016. g.
tona

2017. g.
tona

2018. g.
tona

2019. g.
tona

2020. g.
tona

155,3
48,6

211,77
125,04

241,66
179,54

19,1

23,54

33,81

262,86
204,18
1,23
52,76

284,02
175,99
9,87
63,42

24,8

24,1

10,28

8,168

92,71

31,1
99,8
2,6
0,89
0,59

46,18
94,99
5,87
0,71
5,89

76,8
146,84
5,52
0,28
6,75

71,02
184,19
5,69
0,19
13,985
67,63

67,47
173,13
16,86

7,7

9,4

11,41

16,68

16,71

0

0,188

0

1,25

0,08
0,15

0
0,38

5

10,83
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26*

motorna ulja
Građevinski
17 06
materijal koji
05*
sadrži azbest
Otpadne boje i
08 01
lakovi koji sadrže
11*
opasne tvari
Ukupno izdvojeno
skupljeno
Udio u ukupno nastalom
kom. otpadu

29,07

56,46

34,51

6,55

10,55

5,48

391,63

547,57

748,89

955.593

952,44

9,77 %

12,23%

15,76%

19,9%

19,7%

Količine sakupljenog komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela tijekom 2020.
godine:

Naziv JLS-a

Ukupno
sakupljeno
komunalnog
otpada (t)

Razdvojeno sakupljeni
komunalni otpad
(podgrupa 17, 15 01 i
20) (t)

Miješani komunalni
otpad (KB 20 03 01) (t)

Grad Dugo Selo

4.832.34

952.44

3.879.90

OBVEZE TEMELJEM ZAKONA O ODRŽIVOM GOSODARENJU OTPADOM
Sukladno obvezama koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada,
2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada,
3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada,
4. donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
5. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
6. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada
7. provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,.
1. Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada
Iako je Grad Dugo Selo, koncem mjeseca siječnja 2018., donio novu Odluku o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/2018), a Dugosleski
komunalni i poduzetnički centar d.o.o. je, kao davatelj javne usluge, donio novi Cjenik javne
usluge, u stvarnosti nije uspostavljen sustav odvojenog prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, jer za takav način
gospodarenja otpadom u 2020. godini nisu ostvarene neophodni preduvjeti, odnosno nisu
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nabavljeni spremnici kojima bi se omogućilo odvojeno prikupljanje biorazgradivog
komunalnog otpada, niti je utvrđen način na koji bi se postupalo s tako prikupljenim
biorazgradivim komunalnim otpadom. Početak primjene novog Cjenika javne usluge
odgođen je do 01. srpnja 2021. godine.
2. Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada
Metodom „od vrata do vrata“ sakuplja se otpadni papir i ambalažna plastika. Građani koji
žive u obiteljskim kućama otpadni papir i plastiku razdvajaju u prozirne PE vreće, a građani
koji žive u višestambenim zgradama otpadni papir i plastiku razdvajaju u metalne
kontejnere s plavim, ili žutim poklopcem, koji su postavljeni ispred višestabenih zgrada.
Papir i plastika se odvoze jednom mjesečno ispred obiteljskih kuća, a prema potrebi se
prazne kontejneri ispred višestambenih zgrada. Otpadni papir i plastika predaju se
ovlaštenom oporabitelju, trgovačkom društvu Hamburger Recycling d.o.o. iz Svete Helene,
uz određenu naknadu.
Tijekom 2020. godine nije omogućena usluga prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog
otpada na zahtjev korisnika usluge, a u sklopu cijene komunalne usluge, jer je Grad Dugo
Selo odgodio primjenu novog cjenika javne usluge do 01. srpnja 2021. godine. Glomazni
otpad građani mogu svakog dana predati na odlagalištu komunalnog otpada Andrilovec, ili
od davatelja javne usluge naručiti prijevoz glomaznog otpada, u količini do 3 m³, iz vlastitog
dvorišta uz dodatnu naknadu.
Za odvojeno prikupljanje stakla i tekstila koriste se spremnici postavljeni na zelenim otocima
koji su u vlasništvu Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra d.o.o..
Metal se prikuplja na zelenim otocima (30 spremnika zapremine 240 l).
2020. godina bila je druga godina korištenja reciklažnog dvorišta čija je izgradnja dovršena
koncem 2018. godine kroz projekt izgradnje sufinanciran putem EU fondova. Navedenim
projektom unaprijeđen je razvoj nedostatne infrastrukture i doprinosi se ispunjenju Cilja 1.2.
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17). Novo izgrađeno
reciklažno dvorište u drugoj godini korištenja prikupilo je oko 952 tona reciklabilnog
otpada, što iznosi više od 0,04% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini
Republike Hrvatske, te više od 1,14% na razini Zagrebačke županije u odnosu na 2015.
godinu dok na razini Grada Dugog Sela to iznosi 19,7% količine komunalnog otpada u 2020.
godini. U reciklažnom dvorištu stanovnici sa područja Grada mogu besplatno, u 27
(dvadeset sedam) spremnika, odložiti papir, staklo, plastiku, akumulatore i baterije, boje,
odjeću, tekstil, karton, drvo i metale sa opasnim tvarima, lijekove, žarulje, kiseline, pesticide,
ulja masti, deterdžente, jestiva ulja, masti i elektronski otpad.
3. Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan zakonu o održivom gospodarenju
otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada
Podaci o sprječavanju odbacivanja otpada na način suprotan zakonu o održivom
gospodarenju otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada dani su u „Izvješću o
lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na
području Grada Dugog Sela za 2020. godinu“ koje je prilog ovom Izvješću.
4. Donošenje i provedba plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave
Tijekom 2017. godine Grad Dugo Selo započeo je s postupkom izrade i donošenja novog
Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela koji je usklađen s novodonesenim državnim
planom. Procedura izrade i donošenja plana i procedura Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja plana na okoliš završene su krajem 2017. godine i Gradsko vijeće Grada Dugog Sela
donijelo je novi plan na 7. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela 30. siječnja
2018. godine (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 1/2018).
7
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5. Provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području
Tijekom 2020. godine multimedijalna udruga POZITIV napravila je promotivni video o
kućnom razdvajanju otpada te je isti postavljen na web stranicu Grada i DKPC-a. Na stranici
Grad je postavljena poveznica na podstranicu izobrazno-informativnog projekta „Pravilno
odvoji čisti grad osvoji“ koji je proveden 2018. i 2019. godine. Zbog pandemije uzrokovane
koronavirusom nisu provođene druge izobrazno-informativne aktivnosti.
6. Provedba akcija prikupljanja otpada
Tijekom 2020. godine na području Grada Dugog Sela zbog pandemije uzrokovane
koronavirusomm nisu provedene je akcije prikupljanja nepropisno odbačenog već je
odbačeni otpad na području Grad prikupljalo trgovački društvo DKPC d.o.o..
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ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE

Mjera 1.2.1

Cilj 1.2

Mjera 1.1.3

Mjera 1.1.2

Cilj 1.1

Uspostavom centra za ponovnu uporabu moguće je postići
smanjenje količine proizvedenog komunalnog otpada.
Grad Dugo Selo nije pokrenuo postupak uspostave centra za
ponovnu uporabu.

9

Grad Dugo Selo nabavlja i vrši podjelu kompostera za
kompositeranje kućnog bio razgradivog otpada u dvorištima
obiteljskih kuća. Tijekom 2016. i 2017. godine podijeljeno je 600
kompostrera. Tijekom 2017. nabavljeno je 100 kompostera te
provedena nabava za dodatnih 1000 komada koji su se dijelili
tijekom 2018. i 2019. godine. Ukupno je tijekom četiri navedene
godine podijeljeno oko 1350 kompostera. Tijekom 2020. godine
nabavljeno je dodatnih 628 komada kompostera, volumena 400
l, a podijeljeno je još 350 kompostera. Ukupan broj podijeljenih
kompostera iznosi oko 1700.
Prilikom zaduživanja kompostera svako domaćinstvo dobiva
letak s uputama o pravilnom kompostiranju. Povremeno uz
račune za smeće bili su dijeljeni promidžbeni letci kojima se
potiče kompostiranje uz obiteljske kuće.
Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog Grad Dugo Selo , temeljem dostupnih podataka, u 2020. godini
otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad je odvojeno prikupio oko 19,7 % mase ukupno proizvedenog
i dr.)
komunalnog otpada.
Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje papira, Tijekom 2020. Grad Dugo Selo nije provodio dodatnu nabavu
kartona, metala, plastike, stakla i tekstila.
vozila za odvojeno prikupljanja papira, kartona, metala,

Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog
otpada za 5 %
Uspostava centara za ponovnu uporabu; uključuje
građevinske zahvate na postojećim građevinama radi
prilagodbe njihovoj novoj namjeni, nabavu opreme, izradu i
distribuciju
promidžbenog
materijala,
organizacija
radionica.
Kućno kompostiranje; uključuje nabavu i distribuciju
kućnih kompostera, izradu edukacijsko informativnih
materijala i organizaciju promidžbenih aktivnosti i
radionica.

Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu

Tablica 11. PGO RH

CILJ / OBVEZA

7. Obveze Grada Dugog Sela sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom
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plastike, stakla i tekstila. Isporučitelj javne usluge, DKPC d.o.o.
provodio je aktivnosti na odvojenom prikupljanju navedenih
komponenti otpada putem ranije postavljenih spremnika za
papir i plastiku za višestambene zgrade te putem PVC vreća za
obiteljske kuće.
Tijekom 2020. godine temeljem natječaja Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika
sufinanciranih sredstvima Europske unije za odvojeno
prikupljanje otpada Grad Dugo Selo je nabavio: 40 spremnika
za biootpad, 130 spremnika za plastiku i 130 spremnika za papir
(HDPE spremnici od 770 l) te 150 spremnika za plastiku, 130
spremnika za papir i 75 spremnika za staklo (prenamijenih za
metal). Na području grada za potrebe prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i reciklabilnih komponenti otpada za
višestambene zgrade na centralnom području Grada izgrađena
su tri polupodzemna zelena otoka na kojima se nalaze
spremnici velikog kapaciteta za: biootpad (2 kom) plastiku (2
kom), papir (2 kom), staklo (3 kom) i metal (3 kom). Za
odvojeno prikupljanje metala, stakla i tekstila koriste se
spremnici postavljeni na zelenim otocima koji su vlasništvu
DKPC d.o.o. , a prikupljeni otpad zbrinjava se putem trgovačkih
društava koja su ovlaštena za gospodarenje predmetnim
komponentama otpada (30 spremnika zapremine 240 l –metal i
30 zvona zapremine 3m3 – staklo, 30 spremnika zapremine 1,5
m3 - tekstil).
Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog Grad Dugo Selo nema izgrađenu sortirnicu. Prikupljene
papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica)
komponente otpada predaju se ovlaštenim pravnim osobama
koje ga odvoze na sortiranje na postojeće sortirnice.
Izgradnja reciklažnih dvorišta
Grad Dugo Selo je tijekom 2018. godine rekonstruirao
reciklažno dvorište u sklopu odlagališta otpada Andrilovec.
Rekonstruirano RD je opremljeno dodatnim spremnicima,

CILJ / OBVEZA
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Odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada koji Uvođenjem kućnog kompostiranja i provedbom odvojenog
je sastavni dio komunalnog otpada
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Dugog Sela planira se postići odvojeno prikupljanje 40%
mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog
otpada do 2022. godine.
Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada DKPC d.o.o. za prikupljanje komunalnog otpada koristi tri (3)
specijalizirana teretna vozila marke MAN TGM/FAUN
Rotopess 516B za prikupljanje otpada (smećar). Navedena
vozila mogu se koristiti i za odvojeno prikupljanje biootpada.
Koncem 2020. godine provedena je javna nabava manjeg
teretnog vozila za sakupljanje biorazgradivog otpada, ukupne
dopuštene mase do 7,5 t, koje ima sanduk za sakupljanje
volumena 8 m3, te visoku vodenu liniju kako bi se spriječilo
curenje procjedne vode iz sanduka.

objektima i drugom opremom te je taj prostor uređen na način
kojim se omogućava što kvalitetnije odvajanje svih komponenti
otpada koje je potrebno prikupljati odvojeno da bi se smanjila
količina miješanog komunalnog otpada. Za RD je ostvareno
pravo na sufinanciranje sredstvima EU fondova.
Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i Grad Dugo Selo uvesti će naplatu prikupljanja i obrade
biorazgradivog komunalnog otpada po količini
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini
sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te je za te
potrebe tijekom 2018., 2019. i 2020. godine provedeno čipiranje
spremnika temeljem čega će biti moguće vršiti naplatu
preuzetog otpada prema volumenu zaprimljenog otpada.
Uvođenje novog načina naplate odvoza miješanog komunalnog
otpada započet će najkasnije 01.07.2021. godine kada se
osiguraju uvjeti za razdvojeno prikupljanje biorazgradiog
komunalnog otpada.

CILJ / OBVEZA
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odvojeno Grad Dugo Selo nema postrojenje za biološku obradu odvojeno
prikupljenog biootpada. Grad će razmotriti mogućnost i
isplativost izgradnje postrojenja za obradu biorazgradivog
otpada (kompostane).
Odložiti na odlagališta manje od 25 % mase proizvedenog Grad Dugo Selo će sudjelovati pri postizanju navedenog cilja
komunalnog otpada
provedbom mjera:
- smanjenja nastanka otpada,
- odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada i
posebnih kategorija otpada i
- uspostavom kućnog kompostiranja.
Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom Grad Dugo Selo nije uspostavio sustav odvojenog prikupljanja
komunalnom otpadu
bio otpada te nije uspostavio sustav praćenja udjela
biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu.
Odvojeno prikupiti 75 % mase proizvedenog građevnog Grad Dugo Selo planira izgradnju reciklažnog dvorišta za
otpada
građevni otpad sukladno članku 27. Pravilnika o građevnom
otpadu i otpadu koji sadrži azbest čime će sudjelovati pri postizanju
navedenog cilja.
Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni Grad Dugo Selo nema izgrađeno reciklažno dvorište za
otpad
građevni otpad sukladno članku 27. Pravilnika o građevnom
otpadu i otpadu koji sadrži azbest. Tijekom 2020. godine dobivena
je građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne
namjene gospodarenja otpadom 2.a. skupine za izgradnju
reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i otpad od rušenja „
Andrilovec“
Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz Grad Dugo Selo na svom području nema uspostavljen sustav
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda (UPOV) obzirom da Grad Dugo Selo pripada
aglomeraciji Dugo Selo-Rugvica te koristi UPOV koji se nalazi na
području Općine Rugvica.
Uspostaviti sustav gospodarenja muljem; izgradnja Ispitivanja pokazuju da je dobiveni mulj pogodan za
građevina i uređaja za obradu mulja sa svrhom pripreme razastiranje na poljoprivredne površine. Zbog nedostatka
mulja za primjenu sukladno traženim kriterijima koje mulj interesa nije moguće osigurati uvjete za planiranu primjenu.

Izgradnja postrojenja za
prikupljenog biootpada
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Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim brodovima, Nije primjenjivo
podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu
Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim Na području Grada Dugog Sela osigurano je funkcioniranje
kategorijama otpada
reciklažnog dvorišta gdje stanovnici mogu predati na
privremeno zbrinjavanje otpad sa popisa posebnih kategorija
otpada.

Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog Grad Dugo Selo nije izgradio odlagališnu plohu za odlaganje
otpada koji sadrži azbest.
građevnog otpada koji sadrži azbest. Otpad koji sadrži azbest, a
koji je preuzet u reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta
otpada Andrilovec pakira se i predaje pravnoj osobi ovlaštenoj
za gospodarenje tom vrstom otpada.
Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom
Nositelj ovog cilja je MZOE
Sanirati lokacije onečišćene otpadom
Grad Dugo Selo će na svom području sanirati lokacije
onečišćene otpadom odbačenim u okoliš.
Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada
Grad Dugo Selo tijekom 2020. godine nije izradio Plan
zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Andrilovec jer se još
uvijek koristila otvorena radna ploha za odlaganje miješanog
komunalnog otpada te nije uspostavljen CGO Grada Zagreba i
Zagrebačke županije.
Sanacija odlagališta neopasnog otpada
Odlagalište Andrilovec se sanira temeljem projekta za
građevinsku dozvolu, a dobivena je i građevinska dozvola za

Cilj 2.4

Cilj 2.5

Mjera 2.6.3

Mjera 4.2

Mjera 4.1

Cilj 3.
Cilj 4.

13

Nije primjenjivo

Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom

Cilj 2.3

Cilj 2.6

Isporučitelj vodne usluge VIO Zagrebačke županije je u 2020.
godini predao 187.48 t mulja tvrtki KEMOKOP d.o.o. za
zbrinjavanje.
Nositelji ovog cilja su MZOE i FZOEU

mora zadovoljiti za korištenje na planiranim površinama.
Građevine uključuju kompostišta, digestore te uređaje za
miješanje s drugim materijalima.
Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom
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Mjera 4.5
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sanaciju završnog sloja sukladno novim propisima.
Podaci o sanaciji lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u
okoliš dani su u Izvješću o lokacijama i količinama odbačenog
otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području
Grada Dugog Sela za 2020. godinu“ koja je prilog ovom Izvješću
Kontinuirano provoditi izobrazbo-informativne aktivnosti
Grad Dugo Selo će kontinuirano provoditi izobraznoinformativne aktivnosti.
Provedba aktivnosti predviđenih Programom obrazovno- Tijekom 2018. godine provedeno je nadmetanje za aktivnosti
informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju temeljem projekta „Pravilno odvoji čisti Grad osvoji“, a sam
otpadom
projekt se većim djelom provodio tijekom 2019. godine.
Pravilno odvoji, čisti grad osvoji izobrazno je informativni
projekt o održivom gospodarenju otpadom. Ukupna vrijednost
projekta je 546.993,25 kn, a Europska unija ga sufinancira iz
Kohezijskog fonda u iznosu od 464.944,20 kn. Način provedbe:
letci (4 ciklusa po 6500 komada), vodiči ((brošure – 4 ciklusa po
3000 komada)), plakati (4 ciklusa po 100 komada), eko olovke
(850 komada), platnene vrećice (850 komada), roll up (3
komada), specijalizirane radijske emisije (17 emitiranih emisija),
mrežna stranica (nadogradnja postojeće web stranice Grada
Dugog Sela sa podstranicom koja se odnosi na Projekt „Pravilno
odvoji, čisti grad osvoji“, javne i edukacijske tribine (dvije
tribine, prva održana na reciklažnom dvorištu Andrilovec, a
druga u prostorijama Martinusa), radionice za djecu (dvije
radionice, jedna održana u OŠ Josipa Zorića, a druga u OŠ Ivana
Benkovića u Dugom Selu), kostimizirani igrokazi i predstave
(održani u dječjem vrtiću Dugo Selo), bojanke za djecu (680
komada, koje su podijeljene djeci u vrtićima na području Dugog
Sela), didaktičke igračke i magnetne ploče (30 komada
didaktičkih igračaka i 15 komada magnetnih ploča koje su
podijeljene u vrtićima na području Dugog Sela), obilježavanje
datuma svjetskog dana zaštite okoliša (događaj „zeleni petak“
održan je u Kolodvorskoj ulici u Dugom Selu), natjecanje u
školama u izradi kreativnih stvari od otpada (sudjelovale su OŠ

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš
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Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

GRADONAČELNIK

Ovo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Cilj 8.

Mjera 7.1

Cilj 6.
Cilj 7.

Ivan Benković i OŠ Josipa Zorića).
Tijekom 2020. godine zbog pandemije uzrokovane
koronavirusom nisu provođene dodatne aktivnosti.
Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom
Nositelji ovog cilja su MZOE i FZOEU
Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom
Grad Dugo Selo uspostavio je sustav praćenja količina odvojeno
prikupljenog otpada ali nije uspostavljen sustav praćenja udjela
biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu jer se
isti ne prikuplja odvojeno.
Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja Na području Grada Dugog Sela komunalno redarstvo je
otpadom; osobito djelatnici komunalnog redarstva JLS
upoznato sa svojim obvezama te ih provodi u skladu sa ZOGOom i pratećim propisima.
Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom
Nositelj ovog cilja je MZOE

Službeni glasnik broj 3/2021.
02. travnja 2021.

61

Službeni glasnik broj 3/2021.

02. travnja 2021.

Prilog 1
Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne
novine'', broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi
IZVJEŠĆE
o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima
uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
I.

UVOD

Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
gradonačelnik Grada Dugog Sela dužan je podnijeti Gradskom vijeću izvješće o lokacijama i
količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu.7
II.

PODACI O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA NEPROPISNO ODBAČENOG
OTPADA

Na području Grada Dugog Sela tijekom 2020. godine utvrđene su slijedeće lokacije i količine
nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama:
Naziv lokacije divljeg odlagališta

Površina
m²

Volumen
otpada m³

150,00

10,00

100

Leprovica - Obedišče

55,00

40,00

100

V. Ostrna - Andrilovec

40,00

3,00

Andrilovec – V. Ostrna

30,00

5,00

100

Andrilovec put u šumu

45,00

10,00

100

Trnoščica – B. Huzanića

100,00

10,00

100

Put uz prugu za Novsku

280,00

20,00

100

70,00

20,00

100

150,00

20,00

100

30,00

5,00

100

200

25,00

100

Ulica B. Huzanića - Črnec Dugoselski

Industrijska ulica – put uz kanal
Prozorska ulica – put u polje
Ulica Klanjec
Stari sajam - Sajmišna

Građevinski Ostali
otpad %
otpad %

5

95

Na području Grada Dugog Sela tijekom 2020. godine utvrđena je slijedeća lokacija i količina
nepropisno odbačenog otpada na privatnoj površini:
Naziv lokacije divljeg odlagališta
kč.br. 866/2, k.o. Dugo Selo II, Ulica Josipa
Predavca 1 a-c, glomazni otpad
62

Površina
m²

Volumen
otpada m³

15,00

5,5

Građevinski Ostali
otpad %
otpad %
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Za sljedeće lokacije utvrđeno je učestalo odbacivanje otpada te na tim lokacijama treba
provesti posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada:
Naziv lokacije divljeg odlagališta
Andrilovec put u šumu
Prometnica Andrilovec – V. Ostrna
Stari sajam – Sajmišna ulica
III.

MJERE UKLANJANJANA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Na području Grada Dugog Sela učestalo se nepropisno odbacuje otpad uz spremnike na
„zelenim otocima“. Najčešće se radi o glomaznom otpadu ili o otpadu koji je ostavljen
razbacan kod nelegalnog pražnjenja spremnika kada neovlaštene osobe uzimaju
komponente otpada za koje imaju ekonomski interes. Učestalo je i odbacivanje manjih
količina građevinskog otpada na taj način.
Nepropisno odbačen otpad na javnim površinama unutar gradskog područja, za koji nije
poznat počinitelj, uklanja se koristeći usluge DKPC d.o.o.. Tijekom 2020. godine DKPC d.o.o.
je za potrebe Grada proveo 125 aktivnosti uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na
javnim površinama i to u većini slučajeva otpad odbačen na zelenim otocima te na mjestima
odlaganja otpada za višestambene zgrade, a izvan za to predviđenih spremnika. Ostale
lokacije navedene su u tablici divljih odlagališta u točki II ovog izvješća
IV.

TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA

Troškovi Grada Dugog Sela u 2020. g. vezani za odbačeni otpad iznose 93.494,00 kn.
V.

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA

Poslove sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada
na području Grada Dugog Sela provode komunalni redari. Mjesta na kojima je nelegalno
odbačen otpad utvrđuju se obilaskom terena te po prijavama građana. Protuzakonito
odbačen otpad moguće je prijaviti putem Evidencija lokacija odbačenog otpada ELOO
(preglednik otpada, mailom (komunalno-redarstvo@dugoselo.hr), telefonom (01 2753 633) ili
osobno u prostorijama gradske uprave komunalnog redarstva (soba 40, Ulica Josipa Zorića
1). O zaprimljenim prijavama vodi se evidencija. Poveznica na preglednik otpada ELOO
postavljena je na gradsku stranicu.
Tijekom 2020. godine na području Grada Dugog Sela kroz sustav ELOO zabilježeno je 12
lokacija nepropisno odbacivanja otpada od toga na zemljištu u privatnom vlasništvu
evidentiran je jedan slučaj nelegalnog odbacivanja otpada te je izdana opomena. Stranka je
postupila sukladno opomeni i uklonila otpad te se dalje po prijavi nije dalje postupalo. Grad
Dugo Selo nije poduzimao aktivnosti na uklanjanju protuzakonito odbačenog otpada na
privatnim parcelama o trošku vlasnika (korisnika/upravitelja).
U evidenciji komunalne službe tijekom 2020. godine zabilježeno je dodatnih 7 prijava na
javnim površinama sa kojih je DKPC d.o.o. uklonio otpad temeljem naloga komunalnog
redara.
2
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Na mjestima gdje se učestalo nepropisno odbacuje otpada provodi se nadzor komunalnih
redara, a na mjestima odbacivanja: dio Prozorske ulice, Zagrebačka ulica (put uz kanal)Leprovica, Industrijska ulica (put uz kanal) i Put u Prozorju prema starom vodocrpilištu
postavljene su table upozorenja s naznačenim brojem komunalnog redarstva na koje se može
prijaviti nelegalno odbacivanje otpada.
KLASA: 351-02/21-02/03
URBROJ: 238/07-01-06/01-21-1
Dugo Selo, 22. ožujka 2021.

GRADONAČELNIK
Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.

Temeljem članka 105. Zakona o prostornom
uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Dugo Selo - zapad (Službeni glasnik Grada Dugo Selo, broj
9/18), gradonačelnik Grada Dugo Selo donosi
II. 14.

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog
plana uređenja Dugo Selo - zapad
I.
Temeljem nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog
plana uređenja Dugo Selo - zapad KLASA:350-03/18-01/01,
URBROJ: 378-21-49 od 29.03.2021. godine, te Izvješća o
javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
Dugo Selo - zapad KLASA:350-03/18-01/01, URBROJ:
238/07-06/01-21-48 od 26.03.2021. godine, utvrđuje se
konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo
- zapad.
II.
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo
- zapad sadrži:
- Tekstualni dio – provedbene odredbe
- Grafički dio – kartografski prikazi
- Obrazloženje.
III.
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo
- zapad, uputit će se Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na
donošenje.
KLASA: 350-03/18-01/01
URBROJ: 238/07-01-06/01-21-50 
Gradonačelnik
Dugo Selo, 29.03.2021.

Nenad Panian, dr. med. dent., v.r.
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