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PRIJEDLOG 
 

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela, broj 2/21) i članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na __. redovnoj sjednici, 
održanoj __. prosinca 2021. godine, donosi 
  

 
P R O G R A M   R A D A 

 Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2022. godinu 
 
OPĆE ODREDBE 

I. 
Ovim Programom rada Gradsko vijeće Grada Dugog Sela osigurava provedbu Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Dugog Sela i Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela te drugih propisa u rješavanje potreba Grada.  
Programom rada se okvirno utvrđuju aktivnosti Gradskog vijeća Grada Dugog Sela u 2022. 
godini, a donosi se s ciljem osiguranja pravovremenog organiziranja, razmatranja i rješavanja 
aktualnih pitanja od važnosti za Grad Dugo Selo i rukovođenje javnim poslovima od lokalnog 
značaja. 
U 2022. godini planira se održavanje sedam radnih i jedne svečane sjednice Gradskog vijeća 
Grada Dugog Sela, koja će se održati povodom Dana Grada. 
 

II. 
Predsjednik Gradskog vijeća sazivat će tematske sjednice po potrebi radi davanja informacija 
o temama i pojedinim pitanjima od osobitog interesa i značaja za život stanovnika Grada 
Dugog Sela. 
 

III. 
U okviru samoupravnog djelokruga, Gradsko vijeće će tijekom godine pratiti i odlučivati o 
pitanjima daljnjeg razvoja i unaprjeđenja lokalne samouprave, te normativno regulirati 
pravna, ekonomska i druga pitanja bitna za kvalitetno i efikasno izvršavanje svih zadaća iz 
nadležnosti lokalne samouprave. 
Gradsko vijeće će prema potrebi razmatrati i donositi zaključke o verifikaciji mandata članova 
Gradskog vijeća, o prestanku i mirovanju mandata, izboru, imenovanju ili razrješenju članova 
stalnih ili povremenih radnih tijela te druga pitanja koja u vrijeme izrade ovog Programa nisu 
bila poznata ili su izostavljena, odnosno za koja će naknadno biti utvrđena obveza donošenja 
prema posebnim propisima kojima se uređuju pojedina upravna područja, a u djelokrugu su 
Gradskog vijeća.  
 

IV. 
O prijedlozima odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, prethodno će 
raspravljati nadležna radna tijela radi davanja mišljenja i prijedloga prije rasprave i donošenja 
akata od strane Gradskog vijeća.  

 
V. 

Gradsko vijeće će voditi brigu o pravima albanske nacionalne manjine na način da će od 
predstavnice tražiti mišljenja i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode 
albanske nacionalne manjine u Gradu Dugom Selu. Nadalje, predstavnicu će se obavještavati 
o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće, a tiče se položaja nacionalne manjine. 
Radi zaštite i ostvarivanja prava i interesa albanske nacionalne manjine, predstavnici će se 
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dostavljati pozivi i materijali za sve sjednice Gradskog vijeća, a za sjednice radnih tijela kada 
se raspravlja o pitanjima od interesa za albansku nacionalnu manjinu. 
 

VI. 
Gradsko vijeće će na inicijativu Savjeta mladih raspravljati o problemima i pitanjima od 
značaja za unaprjeđivanje položaja mladih te razmatrati godišnji izvještaj o radu Savjeta 
mladih, kao i druga pitanja od interesa za mlade. Savjetu mladih će se dostavljati pozivi i 
materijali za sjednice Gradskog vijeća.  
Predsjednik Gradskog vijeća će po potrebi, a najmanje svaka 3 mjeseca održati zajednički 
sastanak sa Savjetom mladih na kojem će se raspravljati o pitanjima od interesa za mlade te o 
suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela Grada sa Savjetom mladih. 
 

VII. 
Sjednice međustranačkog kolegija sazivat će se prema potrebi ili na inicijativu predsjednika 
klubova vijećnika. Na sjednicama će se raspravljati, informirati ili zauzimati stajališta o 
pitanjima od interesa za Grad iz djelokruga rada Gradskog vijeća.  

 
VIII. 

Gradonačelnik će predlagati opće i druge akte o kojima će Gradsko vijeće raspravljati i 
odlučivati, te sudjelovati u radu Gradskog vijeća. 
Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol će obavljati stručne, 
administrativne, tehničke i druge poslove za Gradsko vijeće, a posebno poslove u vezi sa 
sazivanjem, održavanjem i praćenjem rada sjednica, vođenjem zapisnika, izradom zaključaka 
sa sjednica, pravovremenom dostavom materijala članovima, objavljivanjem općih akata u 
Službenom glasniku Grada Dugog Sela, objavljivanjem poziva s materijalima za sjednice 
Gradskog vijeća na web stranici Grada. 
Nacrte prijedloga akata za sjednice Gradskog vijeća pripremat će upravni odjeli Grada, svaki 
iz svoje nadležnosti, sukladno članku 79. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.  

 
IX. 

U skladu s načelom javnosti rada Gradskog vijeća, isto će se ostvariti javnim održavanjem 
sjednica, objavljivanjem općih i pojedinačnih akata u Službenom glasniku i na web stranici 
Grada, javnim informiranjem posredstvom medija i slično, u svemu sukladno odredbama 
članka 37. 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)  i Zakona o pravu na 
pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 25/13 i 85/15). 
 

X.  
Vijećnici, u pravilu, na svakoj sjednici Vijeća tijekom Aktualnog sata postavljaju pitanja, traže 
obavijesti i daju prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda. Odgovori na postavljena 
pitanja daju se u pravilu na istoj sjednici, odnosno, ako to nije moguće, odgovori se daju na 
sljedećoj sjednici ili se do sljedeće sjednice u pisanom obliku dostavljaju predsjedniku 
Gradskog vijeća koji odgovor upućuje vijećniku koji je postavio pitanje te odlučuje hoće li se 
pisani odgovor uputiti svim vijećnicima, u svemu sukladno odredbi članka 35.a Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 95. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Dugog Sela.  
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PLAN RADA GRADSKOG VIJEĆA 
 

XI. 
Gradsko vijeće će u 2022. godini raspravljati i odlučivati o prijedlozima općih akata 
podnesenih od gradonačelnika, vijećnika, radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno drugih 
ovlaštenih predlagatelja, sukladno posebnim propisima, u svemu kako slijedi: 
 

 
1. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I GRADSKIH VIJEĆNIKA 
IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U 2022. GODINI  

 
Sukladno odredbi članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma (''Narodne novine'', broj 29/19 i 98/19), odluku o raspoređivanju 
sredstava iz proračuna jedinice samouprave donosi predstavničko tijelo na način da se utvrdi 
jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, tako 
da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju 
mjesta članova u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, prema konačnim rezultatima 
izbora za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol   
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: siječanj 2022. godine 
 
 
2. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA 

KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA 
   

 
Sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (''Narodne novine'', 
broj 84/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge 
donosi odluku koja sadrži kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, 
standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju 
učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, 
područje pružanja javne usluge, iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem 
načina na koji je određena, odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru 
građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, odredbe o 
načinu pojedinačnog korištenje javne usluge, odredbe o načinu korištenja zajedničkog 
spremnika, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika 
usluge, način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva 
i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut 
sporazum o njihovim udjelima, odredbe o ugovornoj kazni i opće uvjete ugovora s 
korisnicima. 

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti Odluku o načinu pružanja 
javne usluge u roku od šest mjeseci od dana stupanja snagu ovoga Zakona (na snazi od 31. 
srpnja 2021.). 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo   
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: siječanj 2022. godine 
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3. PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM GRADA DUGOG SELA 
ZA 2022. GODINU  

 
Grad Dugo Selo, osim financijskim sredstvima i pokretninama, raspolaže i upravlja 
nekretninama pažnjom dobrog gospodara. Pojmovi upravljanja i raspolaganja imovinom 
definirani su Zakonom o upravljanju državnom imovinom (''Narodne novine'', broj 52/18). 

 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol   
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: siječanj 2022. godine 
 
 
4. IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA U 

2021. GODINI 
 
Policijska postaja Dugo Selo najmanje jednom godišnje informira predstavničko tijelo o stanju 
i pitanjima zaštite života i osobne sigurnosti ljudi, zaštite imovne, stope kriminaliteta, javnom 
redu i miru, kao i o drugim pitanjima iz svog djelokruga. 
  
Nositelj izrade: Policijska uprava Zagrebačka, Policijska postaja Dugo Selo 
Predlagatelj: Policijska uprava Zagrebačka, Policijska postaja Dugo Selo 
Rok: ožujak 2022. godine 
 
 
5. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 

31. PROSINCA 2021. GODINE 
 
Sukladno odredbi članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i članka 55. stavka 1. Statuta Grada Dugog Sela, gradonačelnik dva puta godišnje 
podnosi polugodišnje izvješće o svom radu, i to 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. 
 
Nositelji izrade: Upravni odjeli Grada  
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: ožujak 2022. godine 

 
 
6. IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNIH REDARA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 

DO 31. PROSINCA 2021. GODINE 
 
Sukladno odredbi članka 57. stavka 5. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela, broj 4/19), komunalni redari jednom godišnje podnose pisano izvješće o svom 
radu Gradskom vijeću Grada Dugog Sela. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i komunalno, Komunalni redari 
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: ožujak 2022. godine 
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7. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA ZA 2021. 
GODINU 

 
Sukladno odredbi članka 13. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14), Savjet mladih Grada Dugog Sela podnosi 
izvješće o svom radu Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 
 
Nositelj izrade: Savjet mladih Grada Dugog Sela 
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Dugog Sela 
Rok: ožujak 2022. godine 
 
 
8. IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA 

KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. 
GODINU   

 
Sukladno odredbi članka 69. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom (''Narodne novine'', 
broj 84/21), davatelj usluge dužan je predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave 
podnijeti Izvješće o svom radu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu 
i dostaviti ga Ministarstvu. Izvješće sadrži opće podatke o području pružanja javne usluge, 
obračunskim mjestima, korisnicima usluge i odvojenom sakupljanju otpada, podatke o 
redovitosti sustava, podatke o kvaliteti pružanja javne usluge i ekonomskoj učinkovitosti 
sustava sakupljanja komunalnog otpada. 

  
Nositelj izrade:  Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.   
Predlagatelj:  Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.   
Rok: ožujak 2022. godine 
 
 
9. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 

2021. GODINU 
 
Sukladno odredbi članka 110. stavka 2.  Zakona o proračunu ("Narodne novine'', broj 87/08, 
136/12 i 15/15), gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj 
o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: svibanj 2022. godine 
 
 
10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 
 
Sukladno odredbi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 
68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), gradonačelnik podnosi 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja 
komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s 
izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave. 
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Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: svibanj 2022. godine 
 
 
11. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 
 
Sukladno odredbi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 
68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), gradonačelnik podnosi 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s 
izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.     
 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: svibanj 2022. godine 
   
 
12. IZVJEŠĆE O OSTVARENIM PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA U 

DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 2021. GODINI 
  
Istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna podnosi se izvješće o ostvarenim programima 
javnih potreba u društvenim djelatnostima prema područjima kako slijedi: 
 

1. predškolski odgoj i obrazovanje i školstvo, 
2. socijalna skrb, 
3. kultura, 
4. sport. 

 
Ad. 1. Temeljem članka 19. 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 i 98/19 i 144/20) 
i članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 
107/07, 94/13 i 98/19), izvješće o ostvarenim programima u predškolskom odgoju se podnosi 
radi praćenja realizacije obveza iz gore navedenih zakona, a u smislu zadovoljavanja potreba 
stanovništva u području predškolskog odgoja. 
Temeljem odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne 
novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 
7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), izvješće se podnosi radi praćenja realizacije obveza iz naprijed 
navedenog Zakona, a u smislu zadovoljavanja potreba stanovništva u području osnovnog 
školstva te realizacije drugih programa obrazovanja. 
 
Ad. 2. Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'', broj 157/13, 152/14, 
99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), izvješće o ostvarenim programima na 
području socijalne skrbi podnosi se radi praćenja i uvida u ovo područje i realizacije programa 
javnih potreba za 2021. godinu. 
 
Ad. 3.  Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'', 
broj 47/90, 27/93 i 38/09), izvješće se podnosi radi praćenja realizacije programa javnih 
potreba iz područja kulture u Gradu Dugom Selu i njegove realizacije u 2021. godini. 
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Ad. 4.  Temeljem članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine'', broj 71/06, 150/08 -Uredba, 
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), podnosi se izvješće o 
ostvarenim programima u sportu u 2020. godini, a sukladno donesenom Programu javnih 
potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol 
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: svibanj 2022. godine 
 
 
 

13. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVA KOJIMA JE GRAD DUGO SELO 
OSNIVAČ/SUOSNIVAČ ZA 2021. GODINU 

 
1. Dječji vrtić Dugo Selo 
2. Gradska knjižnica Dugo Selo 
3. Glazbena škola Dugo Selo 
4. Sportski centar Dugo Selo 
5. Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 
    
Člankom 12. stavkom 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine'', broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08 i 127/19) propisano je da jedinica lokalne samouprave osniva ustanove odlukom svog 
predstavničkog tijela. Sukladno odredbi članka 81. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni 
glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), ustanove kojima je osnivač/suosnivač Grad Dugo Selo 
dužne su jedanput godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svojem poslovanju za 
prethodnu godinu. 
 
Nositelji izrade: navedene ustanove 
Predlagatelji: navedene ustanove  
Rok: srpanj 2022. godine 
 

 
 
14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU 

/SUVLASNIŠTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU 
 
Grad Dugo Selo je jedini član trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar 
d.o.o.. 
Poslovni udjel Grada Dugog Sela u trgovačkom društvu Dukom plin d.o.o. iznosi 50% 
temeljnog kapitala.  
U temeljnom kapitalu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 
d.o.o. poslovni udjel Grada Dugog Sela nominalno iznosi 165.500,00 kn, što predstavlja 16,55 
%  temeljnog kapitala. 
Odredbom članka 81. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 
2/21) propisano je da su trgovačka društva dužna jedanput godišnje podnijeti Gradskom 
vijeću izvješće o svojem poslovanju za prethodnu godinu.     
         
Nositelji izrade: navedena trgovačka društva  
Predlagatelji: navedena trgovačka društva  
Rok: srpanj 2022. godine 
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15. IZVJEŠĆE O RADU UDRUGA KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA 

DUGOG SELA ZA 2021. GODINU 
 

1. Vatrogasna zajednica Grada Dugog Sela   

2. Gradska organizacija Crvenog križa Dugo Selo   

3. Zajednica športskih udruga Grada Dugog Sela   
 
Ad. 1. Sukladno odredbi članka 111. stavka 8. Zakona o vatrogastvu (''Narodne novine'', broj 
125/19), vatrogasne zajednice grada, općine, županije i Grada Zagreba te javne vatrogasne 
postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva dužna su dostaviti godišnje izvješće o utrošku 
financijskih sredstava tijelu koje ih financira prema odredbama ovoga Zakona, a najkasnije u 
roku od 60 dana od isteka kalendarske godine. 
 
Ad. 2. Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (''Narodne 
novine'', broj  71/10 i 136/20), Hrvatski crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici obvezuju se 
izvješćivati o svom financijskom poslovanju, sukladno važećim  propisima o udrugama. 
 
Ad. 3. Sukladno odredbi članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine'', broj 71/06, 150/08-
Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), sredstvima za 
zadovoljavanje javnih potreba u sportu raspolaže sportska zajednica u jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, a o izvršenju programa javnih potreba i utrošku 
sredstava sportska zajednica izvještava jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) 
samouprave u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.  
 
Nositelji izrade: navedene udruge 
Predlagatelji: navedene udruge 
Rok: srpanj 2022. godine 
 
 

 
16. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 

30. LIPNJA 2022. GODINE 
 
Sukladno odredbi članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i članka 55. stavka 1. Statuta Grada Dugog Sela, gradonačelnik dva puta godišnje 
podnosi polugodišnje izvješće o svom radu, i to 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. 
 
Nositelji izrade: Upravni odjeli Grada 
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: rujan 2022. godine 
 
 
17. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUGOG 

SELA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE 
 
Sukladno odredbi članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine'', broj 87/08, 
136/12 i 15/15), gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine. 
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Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: rujan 2022. godine 

 
  
18. PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA ZA 2023. GODINU 
 
Sukladno odredbi članka 13. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, 
Savjet mladih donosi Program rada te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću najkasnije 
do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 
 
Nositelj izrade: Savjet mladih Grada Dugog Sela 
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Dugog Sela 
Rok: rujan 2022. godine 
 
 
19. PLAN DJELOVANJA GRADA DUGOG SELA U PODRUČJU PRIRODNIH 

NEPOGODA ZA 2023. GODINU 
 
Sukladno odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda (''Narodne novine'', broj 16/19), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi 
određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 
 
Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Upravni odjel za društvene 

djelatnosti  
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: listopad 2022. godine 
 
 
20. ZAKLJUČAK O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA DUGOG SELA ZA 2022. 

GODINU 
 
Sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 5/14 i 6/20), postupak za dodjelu javnih priznanja provodi Odbor za 
dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela koji utvrđuje prijedlog kandidata, odnosno 
zaključka i upućuje ga Gradskom vijeću koje, na temelju obrazloženog prijedloga Odbora, 
donosi zaključak o dodjeli javnih priznanja. Proglašavanje i uručivanje javnih priznanja 
obavlja se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja se održava povodom Dana Grada Dugog 
Sela. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol    
Predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada i priznanja  
Rok: listopad 2022. godine 
 
 
21. PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM GRADA DUGOG SELA 

ZA 2023. GODINU  
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Grad Dugo Selo, osim financijskim sredstvima i pokretninama, raspolaže i upravlja 
nekretninama pažnjom dobrog gospodara. Pojmovi upravljanja i raspolaganja imovinom 
definirani su Zakonom o upravljanju državnom imovinom (''Narodne novine'', broj 52/18). 

 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol   
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: listopad 2022. godine   
 
 

 
22. PRORAČUN GRADA DUGOG SELA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 

2024. I 2025. GODINU 
 
Sukladno odredbi članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine'', broj 87/08, 136/12 i 
15/15), upravno tijelo nadležno za financije izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu 
i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja gradonačelniku do 15. listopada tekuće 
godine, a gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi  
predstavničkom tijelu na donošenje najkasnije do 15. studenoga tekuće godine. Predstavničko 
tijelo donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske 
godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 01. siječnja 
godine za koju se donosi proračun. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: prosinac 2022. godine 
 

 

  
23. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2023. 

GODINU  
 
Sukladno odredbi članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine'', broj 87/08, 
136/12 i 15/15), uz proračun jedinice lokalne samouprave donosi se odluka o izvršavanju 
proračuna kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i 
njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva jedinice lokalne samouprave, upravljanje 
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, 
pojedine ovlasti gradonačelnika u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu, kazne za 
neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za  financije i komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: prosinac 2022. godine    
 
 
24. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU  
 
Sukladno odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 
68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), program građenja 
komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za 
kalendarsku godinu. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne 
samouprave. 
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Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: prosinac 2022. godine 

 

 

 
25. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. 

GODINU  
 
Sukladno odredbi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 
68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), program održavanja 
komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za 
kalendarsku godinu. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne 
samouprave. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: prosinac 2022. godine 
 
 
26. PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA ZA 2023. 

GODINU  
 
Istodobno s donošenjem proračuna donose se programi javnih potreba prema područjima 
kako slijedi: 

1. predškolski odgoj i obrazovanje i školstvo, 
2. socijalna skrb, 
3. kultura, 
4. sport. 

  
Program javnih potreba donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, zajedno s 
proračunom. U smislu navedenog, zakoni koji uređuju pojedine društvene djelatnosti 
obvezuju jedinice lokalne samouprave na donošenje programa javnih potreba koje se odnose 
na predškolski odgoj i obrazovanje i školstvo, socijalnu skrb, kulturu i sport. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol 
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: prosinac 2022. godine 
 
 
27. PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA ZA 2023. 

GODINU  
 
Programom rada Gradskog vijeća utvrđuju se aktivnosti Gradskog vijeća, a donosi se s ciljem 
osiguranja pravovremenog organiziranja, razmatranja i rješavanja aktualnih pitanja od 
važnosti za Grad Dugo Selo i rukovođenje javnim poslovima od lokalnog značaja. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol   
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća  
Rok: prosinac 2022. godine 
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28. GODIŠNJA ANALIZA STANJA I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE  

 
Sukladno odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'', broj 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21), predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne 
samouprave, u postupku donošenja proračuna, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol   
Predlagatelj: gradonačelnik  
Rok: prosinac 2022. godine 

 
 
29. IMENOVANJA I PREIMENOVANJA ULICA  
 
Sukladno članku 8. Zakon o naseljima, predstavničko tijelo na prijedlog mjesnih odbora, 
upravnog tijela Grada ili građana, određuje naziv novonastalim ulicama na području Grada 
Dugog Sela. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol   
Predlagatelj: Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica   
Rok: 2022. godina, prema potrebi 

 

 
30. ODLUKE O STJECANJU I OTUĐENJU NEKRETNINA I POKRETNINA, 

ODNOSNO DRUGOM RASPOLAGANJU IMOVINOM  
 
Sukladno odredbi članka 48. 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), 
odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, odnosno drugom raspolaganju 
imovinom čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, donosi predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol   
Predlagatelj: gradonačelnik 
Rok: 2022. godina, prema potrebi 
 
 

PLAN ODRŽAVANJA SJEDNICA 
 

XII. 
 

8. REDOVNA SJEDNICA –  4. tjedan u siječnju 2022. god.  (24. - 28. siječnja 2022. god.) 
 
1. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i 

gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini 
 

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 
Grada Dugog Sela 
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3. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2022. godinu 
 
 
9. REDOVNA SJEDNICA –  4. tjedan u ožujku 2022. god.  (21. - 25. ožujka 2022. god.) 
 
1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 
2. Odluka o neposrednom sudjelovanju građana u odlučivanju o pitanjima iz samoupravnog 

djelokruga Grada Dugog Sela 
3. Izvješće o radu komunalnih redara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 
4. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, 

biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2021. godinu 
5. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Dugog Sela u 2021. godini 
6. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2021. godinu 

 
 

 
  10. REDOVNA SJEDNICA –  4. tjedan u svibnju 2022. god. (23. - 27. svibnja 2022. god.) 
 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu 
2. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i     

školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu 
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. 

godinu 
6. Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu 
7. Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu 

 

 
  11. REDOVNA SJEDNICA –  3. tjedan u srpnju 2022. god. (18. - 22. srpnja 2022. god.) 
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela 
2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2021. godinu 
3. Izvješće o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2021. godinu 
4. Izvješće o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2021. godinu 
5. Izvješće o radu ustanove Sportski centar Dugo Selo za 2021. godinu  
6. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2021. godinu 

7. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar 
d.o.o. za 2021. godinu 

8. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2021. godinu 
9. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o. za 2021. godinu 
10. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2021. godinu 
11. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2021. godinu 
12. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2021. godinu 
 
 
12. REDOVNA SJEDNICA –  4. tjedan u rujnu 2022. god.  (26. - 30. rujna 2022. god.) 
 
1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja 

do 30. lipnja 2022. godine 
3. Program rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2023. godinu 
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13. REDOVNA SJEDNICA – 4. tjedan u listopadu 2022. god.  (24. - 28. listopada 2022. god.) 
 
1. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Dugog Sela za 2022. godinu 
2. Plan djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 
3. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2023. godinu 
 
 
14. REDOVNA SJEDNICA – 3. tjedan u prosincu 2022. god. (12. - 16. prosinca 2022. god.) 
 
1. Proračun Grada Dugog Sela za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu 
3. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 
5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog 

Sela za 2023. godinu 
6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2023. godinu 
7. Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu 
8. Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu 
9. Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2023. godinu 
10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela u 2022. godini 
11. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu 
  
   
PROVEDBENE ODREDBE 

 
XIII. 

Uvažavajući činjenicu da se ovaj Program zasniva na predviđanjima i procjeni obujma 
poslova i zadaća koje proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
drugih zakona, Statuta Grada Dugog Sela, odluka i drugih općih akata, predsjednik Gradskog 
vijeća će po potrebi, osim planiranih, sazivati i druge sjednice, odnosno predlagati da se na 
planiranim sjednicama raspravlja i odlučuje i o pitanjima koja nisu navedena u ovom 
Programu. 
 

XIV. 
Ovaj Program rada donosi se za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. godine, a objavit će se 
u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 
 
 
KLASA:     Predsjednik 
URBROJ:   Gradskog vijeća 
   
Dugo Selo,      
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