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GRADSKO VIJEĆE
47.
STATUT GRADA DUGE RESE
PREAMBULA
Duga Resa, nekada malo mjesto, selo, danas grad u središnjoj Hrvatskoj, prvi puta se
spominje 1380. godine.
O postanku imena Duga Resa postoji nekoliko tumačenja:
- prema jednom ime je nastalo prema riječi "resa" koja se javlja na narodnoj nošnji
- drugi vežu postanak imena na kopnenu biljku "resu" kojom je bio pokriven ovaj kraj
- treći izvode ime iz biljke "resine" koja raste u vodi
- neki vežu ime mjesta uz ime gostioničarke Reze koja je u Dugoj Resi imala gostionicu.
U dugogodišnjoj povijesti Grada prekretnica u njegovu razvoju nastala je izgradnjom
cesta i željezničke pruge a nešto kasnije i tekstilne tvornice 1884. godine.
Geoprometni značaj Duge Rese naročito je naglašen 1780. godine izgradnjom
Jozefinske ceste koja se kod Duge Rese odvajala od Karolinske ceste i preko Zvečaja vodila do
Senja.
Izgradnjom željezničke pruge Karlovac – Rijeka kroz Dugu Resu 1873. godine započeo
je jači gospodarski razvitak Duge Rese. Prometni tokovi i naseljavanja ovog područja datiraju još
od antike i iz rimskih vremena iz kojih je arheološko nalazište na području Grada Duge Rese
lokalitet Sveti Petar Mrežnički.
Josef Jeruzalem u kolovozu 1884. godine počeo je graditi tvornicu i to predionicu i
tkaonicu kupivši mlin od fiškala Ivana Banjavčića.
Nastajanjem tvornice malo selo postaje industrijsko mjesto u koje je 01. siječnja 1896.
godine preseljen općinski ured sa Švarče.
Tako je tvornica oko koje se zapravo i razvijala Duga Resa, učinila da to naselje dobije i
vlastitu područnu upravu čime je bio poboljšan brzi razvitak mjesta.
Područje Grada Duge Rese nalazi se na kontaktnom prostoru Goranske i Panonske
Hrvatske i sa prometno - geografskog gledišta područje Karlovačke županije pa i područje Grada
Duge Rese je izuzetno važno u integraciji hrvatskog prostora koji je strategijom i Programom
prostornog razvitka i Strategijom prometnog razvitka RH valorizirano kao jedina veza
kontinentalnog i primorskog dijela Hrvatske.
Grad Duga Resa s demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj 1990. godine dobiva
poseban značaj i funkciju, a status Grada utvrđen mu je Zakonom o područjima županija,
gradova i općina 1992. godine. Domovinski rat kao odgovor na agresiju na Republiku Hrvatsku
1991. godine iznjedrio je 137. brigadu ZNG HV-a koja je uspješno obranila Dugu Resu i
sudjelovala u obrani Karlovačke županije i Republike Hrvatske čime su utvrđeni temelji slobodne
države Hrvatske.
Grad Duga Resa danas svojim razvojem ide cilju da Grad postane mjesto razvijenog
gospodarstva i visokog standarda rada i življenja.
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Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08 i
36/2009, 150/11 i 144/12, čl. 139. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12 ) i članka 40. st.
1. toč. 1. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/09) Gradsko
vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine donijelo je
STATUT GRADA DUGE RESE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se uređuju samoupravni djelokrug Grada Duge Rese, njegova
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Duge Rese, način
obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje
referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad
javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Duge Rese.
Članak 2.
Grad Duga Resa je jedinica lokalne samouprave koja obuhvaća područje određeno
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Grad Duga Resa obuhvaća područje naselja:
- Belavići
- Bošt
- Belajska Vinica
- Cerovački Galovići
- Duga Resa
- Dvorjanci
- Donji Zvečaj
- Donje Mrzlo Polje Mrežničko
- Galović Selo
- Gorica
- Gornje Mrzlo Polje Mrežničko
- Grganjica
- Gršćaki
- Kozalj Vrh
- Lišnica
- Mrežnički Novaki
- Mrežnički Brig
- Mrežničko Dvorište
- Mrežničke Poljice
- Mrežnički Varoš
- Mihalić Selo
- Novo Brdo Mrežničko
- Pećurkovo Brdo
- Petrakovo Brdo
- Sveti Petar Mrežnički
- Šeketino Brdo
- Venac Mrežnički
- Zvečaj.
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Granice Grada Duge Rese idu granicama područja rubnih katastarskih granica
rubnim dijelovima naselja Donje Mrzlo Polje, Lišnica, Gršćaki, Kozalj Vrh, Grganjica, Novo
Brdo, Zvečaj, Mihalić Selo, Cerovački Galovići, Mrežnički Novaki, Bošt, Mrežnički Brig,
Pećurkovo Brdo, Belajska Vinica i Mrežnički Varoš.
Granice Grada Duge Rese mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom
Zakonom.
Članak 3.
Grad Duga Resa je pravna osoba.
Sjedište Grada Duge Rese je u Dugoj Resi, Trg sv. Jurja 1.
Članak 4.
Grad Duga Resa ima grb, zastavu i svečanu zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Duga Resa i izražava
pripadnost Gradu Dugoj Resi.
Članak 5.
Grb Grada Duge Rese je sljedećeg izgleda:
na trokutastom srcolikom štitu ima trinaest jednako širokih naizmjenično zeleno-bijelih
(srebrnih) valovitih štapova (traka), a prva gore je zelene boje.
Članak 6.
Zastava Grada Duge Rese je jednobojna zelene boje. Na sredini zastave u sjecištu
dijagonala obostrano nalazi se grb Grada Duge Rese obrubljen tankom žuto zlatnom
rubnom trakom.
Visina grba u zastavi je 2/3 visine zastave.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
Boja grba i zastave je:
zelena boja zastave C=100, M=0, Y=70, K=30
zelena boja štita
C=60, M=0, Y=100, K=0
žuta boja grba
C=0, M=0, Y=100, K=0
Članak 7.
Gradsko vijeće Grada Duge Rese posebnom Odlukom uređuje uvjete i način
korištenja grba Grada Duge Rese, zastave Grada Duge Rese te naziva Grada Duge Rese.
Članak 8.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu donosi
rješenje o odobrenju grba i zastave Grada Duge Rese.
Protiv rješenja kojim se odlučuje o odobrenju grba i zastave nije dopuštena žalba ali
se može pokrenuti upravni spor.
Članak 9.
Dan Grada Duge Rese je 29. lipnja.
Zaštitnik Grada Duge Rese je sveti Petar.
Dan Grada i zaštitnika Grada obilježava se 29. lipnja.
U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja.
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Članak 10.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od
osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Duge Rese, a poglavito za naročite uspjehe u
unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje
su tome usmjerene.
Članak 11.
Gradsko vijeće Grada Duge Rese može pojedinu osobu zaslužnu za Grad proglasiti
počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako
se osoba koja je dobila počast pokaže nedostojnom takve počasti.
Članak 12.
Javna priznanja Grada Duge Rese su:
1. Počasni građanin Grada Duge Rese
2. Nagrada Grada Duge Rese za životno djelo
3. Priznanje Grada
4. Nagrada Grada.
Gradsko vijeće Grada Duge Rese posebnom Odlukom uređuje uvjete za dodjelu
javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterije i postupak njihove dodjele, te tijela koja
provode postupak i dodjeljuju javna priznanja.
Članak 13.
Osim javnih priznanja iz članka 11. ovog Statuta za pojedine prigode Gradsko vijeće
može posebnom Odlukom ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.
II. SURADNJA S DRUGIMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
SAMOUPRAVE

(REGIONALNE)

Članak 14.
Grad Duga Resa posebno surađuje s Karlovačkom županijom i jedinicama lokalne
samouprave u njenom sastavu radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređivanju
gospodarskog i društvenog razvitka.
Članak 15.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka, Grad Duga Resa može uspostaviti suradnju i s drugim jedinicama lokalne i
regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao i s jedinicama lokalne i regionalne
samouprave drugih država.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapanja sporazuma
(ugovora, povelje, memoranduma i sl.) Grada Duge Rese s drugim lokalnim i regionalnim
jedinicama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu donosi Gradsko vijeće u skladu sa Zakonom.
Sporazum o suradnji Grada Duge Rese i jedinica lokalne i regionalne samouprave
druge države objavljuje se u Službenom glasniku Grada Duge Rese.
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Članak 16.
Radi suradnje u smislu članka 13. ovog Statuta, Grad Duga Resa s drugim
jedinicama lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo ili ustanove u zajedničkom
vlasništvu, zajedničko upravno tijelo, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.
Članak 17.
Grad Duga Resa u postupku donošenja općih akata na razini Karlovačke županije, te
zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Grada, daje
inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.
Inicijative, mišljenja i prijedloge mogu podnositi Gradsko vijeće i gradonačelnik
neposredno nadležnim tijelima i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u
Saboru Republike Hrvatske.
III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 18.
Grad Duga Resa samostalan je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog
djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru
ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
Članak 19.
Grad Duga Resa u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalno gospodarstvo,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
12. promet na svom području,
13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Grad Duga Resa obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća
i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 20.
Grad Duga Resa može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovog
Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne
samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe,
zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u
skladu s posebnim zakonom.
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Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi
Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.
Temeljem odluke Gradskog vijeća iz st. 2. ovog članka, općinski načelnici i
gradonačelnici će sklopiti sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se
propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.
Članak 21.
Gradsko vijeće Grada Duge Rese, može posebnom odlukom pojedine poslove iz
samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području
više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Karlovačku županiju, u skladu s njezinim
Statutom.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova,
nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.
Članak 22.
U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom
djelokrugu Grad Duga Resa:
- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Grada
Duge Rese osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničke aktivnosti u Gradu Dugoj Resi,
- osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture
- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Grada Duge Rese
- osigurava uvjete za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama
u području predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, kulture i športa,
- osigurava određena prava iz socijalne skrbi i životnog standarda socijalno
ugroženih osoba,
- osigurava uvjete za uređenja prostora i urbanističko planiranje,
- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, komunalnih, društvenih i
drugih interesa i potreba građana,
- obavlja i druge poslove koji su od neposrednog interesa za građane, gospodarski,
društveni i socijalni napredak Grada Duge Rese.
Članak 23.
Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese obavljaju tijela Grada Duge
Rese i upravna tijela Grada Duge Rese.
Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva
osnovana radi obavljanja javnih službi u Gradu Dugoj Resi u skladu s posebnim zakonima.
IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
1. LOKALNI REFERENDUM
Članak 24.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
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Članak 25.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta
Grada, o prijedlogu općeg akta, o opozivu gradonačelnika kao i o drugim pitanjima iz
djelokruga Gradskog vijeća.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje 1/3 članova Gradskog
vijeća, gradonačelnik, 20% birača upisanih u popis birača Grada, većina vijeća mjesnih
odbora.
Članak 26.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,
gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o
podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donjeti odluku o raspisivanju referenduma
u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se
većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Članak 27.
Ako je raspisivanje refernduma predložilo 20% birača upisanih u popis birača Grada,
Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom
za lokalnu i područnu samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu će u
roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu
utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje
referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke od središnjeg tijela državne
uprave.
Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije
ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom RH.
Članak 28.
Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.
Članak 29.
Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovih zamjenika u
slučajevima i na način propisan zakonom.
Članak 30.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona
kojim se uređuje provedba referenduma.
Članak 31.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
- naziv tijela koji raspisuje referendum,
- područje za koje se raspisuje referendum,
- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem
će birači odlučivati na referendumu,
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- obrazloženje akta ili pitanja o kojem se raspisuje referendum, referendumsko
pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
- dan održavanja referenduma.
Od dana objave Odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja
referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.
Članak 32.
Na referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području
Grada Duge Rese, odnosno na području za koje se raspisuje referendum.
Članak 33.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 25. ovog Statuta obvezatna
je za Gradsko vijeće Grada Duge Rese.
Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Gradsko vijeće.
Gradsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna
odredbi iz stavka 1. ovog članka prije proteka roka od godine dana od dana održavanja
referenduma.
O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisivati referendum prije
proteka roka od 6 mjeseci od dana održavanja referenduma.
Članak 34.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu
nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi ured državne uprave u Karlovačkoj županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, a sve u skladu s
odredbama članka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ( NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ).
2. MJESNI ZBOR GRAĐANA
Članak 35.
Mjesne zborove građana saziva Vijeće mjesnog odbora.
Mjesne zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće kada traži mišljenje od
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o
drugim pitanjima određenim zakonom, a osobito:
- na planove prostornog uređenja i rješenja vezane na zaštitu okoliša
- na prijedlog Rješenja komunalnog uređenja područja Grada Duge
Rese
- na planove razvoja Grada Duge Rese.
Prijedlog za traženje mišljenja može dati 1/3 vijećnika Gradskog vijeća i
gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 3. ovog članka u roku od 60
dana od zaprimanja prijedloga.
Odlukom o sazivanju Mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži
mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.
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Članak 36.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 %
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno osim ako se većinom glasova
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju, a odluke se donose većinom
glasova prisutnih građana.
Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za Mjesni odbor, ali ne
obvezuje Gradsko vijeće.
3. GRAĐANSKA INICIJATIVA
Članak 37.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili
rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga, najkasnije u roku od
tri (3) mjeseca od prijma prijedloga.
4. PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA
Članak 38.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela
Grada Duge Rese kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u
tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih
građanskih dužnosti.
Čelnik tijela Grada odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je dati odgovor u roku od
30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu
osigurati potrebna tehnička sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi, kao i omogućiti
usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

V. TIJELA GRADA DUGE RESE
Članak 39.
Tijela Grada Duge Rese su:
1. Gradsko vijeće,
2. Gradonačelnik.
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1. GRADSKO VIJEĆE
Članak 40.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje
donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa
Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa
iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u
nadležnosti su gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo,
poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.
Članak 41.
Obzirom na broj stanovnika na području grada Duge Rese, Gradsko vijeće ima 17
članova izabranih na način određen Zakonom.
Članak 42.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija člana Gradskog vijeća je počasna i zato vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
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.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Vijećnik ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja tu dužnost.
Članak 43.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije 3 dana prije
zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog
bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste, danom dostave
ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku. Ostavka podnesena protivno navedenim
odredbama ne proizvodi pravni učinak.
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne
sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude
- ako mu prestane prebivalište s područja Grada Duge Rese, danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka
- smrću.
Članak 44.
Članu Gradskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin
države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju čl. 43. st. 1. toč. 5. Statuta.
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Članak 45.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem
dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 8
dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje 8 dana
od dana podnošenja pismenog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku
trajanja mandata.
Članak 46.
Gradsko vijeće:
1. donosi Statut Grada Duge Rese,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima se utvrđuju pitanja iz
samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese,
3. donosi Program rada Gradskog vijeća za mandatno razdoblje od 4
godine i godišnji Program rada Gradskog vijeća,
4. donosi proračun, Odluku o izvršenju proračuna, te polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna,
5. utvrđuje smjernice razvoja Grada Duge Rese,
6. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od
značaja za Grad Dugu Resu,
7. donosi dokumente prostornog uređenja,
8. donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
10. osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća,
11. imenuje, bira i razrješuje osobe određene zakonom, drugim propisima i
ovim Statutom,
12. raspisuje lokalni referendum,
13. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Duge Rese,
14. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne
osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za Grad Dugu Resu, te odlučuje o njihovim
statusnim promjenama u skladu sa zakonom,
15. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela
Grada Duge Rese u trgovačkim društvima kojih je Grad Duga Resa
osnivač,
16. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Duge
Rese 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 čija pojedinačna vrijednost
je veća od 1.000.000,00 kn,
17. odlučuje o statusu nekretnina za uporabu svih – javnog dobra u općoj
uporabi.
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18. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva
pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada
Duge Rese i ustanovama čiji je Grad osnivač sukladno Zakonu o
Proračunu
19. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
s drugim jedinicama lokalne samouprave,
20. odlučuje o davanju koncesija,
21. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa
zakonom,
22. dodjeljuje javna priznanja Grada Duge Rese,
23. odlučuje o pokroviteljstvu,
24. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisima ili ovim
Statutom stavljaju u nadležnost.
Članak 47.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi
potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog, većinom glasova svih
vijećnika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća je počasna i zato
obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu sukladno
posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Članak 48.
Predsjednik Gradskog vijeća:
- zastupa Gradsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- brine se o zaštiti prava i izvršavanju dužnosti članova Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog
vijeća.
- odgovara za svoj rad Gradskom vijeću.
Članak 49.
Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju
njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika Gradskog
vijeća kada mu ih predsjednik povjeri.
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Članak 50.
Vijećnik Gradskog vijeća ima prava i dužnosti:
- sudjelovati u radu na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice
Vijeća,
- predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata, te razmatranje
pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,
- podnositi amandmane na prijedlog općih akata,
- izjašnjavati se o svim pitanjima što su na dnevnom redu Gradskog vijeća
- biti biran u radna tijela Gradskog vijeća
- postavljati pitanja gradonačelniku o njegovom radu,
- tražiti i dobivati podatke od tijela Grada i upravnih tijela, te koristiti njihove
stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje poslova vijećnika.
Vijećnici Gradskog vijeća imaju i druga prava i dužnosti uređene Poslovnikom
Gradskog vijeća i drugim aktima Gradskog vijeća.
Vijećnik ne može biti prozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene
riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.
Članak 51.
Gradsko vijeće osniva stalne
povremene odbore i druga radna tijela radi
proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja, za pripremu prijedloga, odluka i drugih akata iz
djelokruga Gradskog vijeća, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su
na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća.
Članak 52.
Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja,
rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće posebnom odlukom donosi načela i kodeks ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog
vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.
1.1. RADNA TIJELA
Članak 53.
Radna tijela Gradskog vijeća su:
1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za Statut i Poslovnik.
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Gradsko vijeće osniva pored radnih tijela iz stavka 1. ovog članka sljedeće odbore i
komisije:
1. Odbor za proračun i financije,
2. Odbor za gospodarstvo i turizam,
3. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
4. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo,
5. Odbor za komunalno gospodarstvo,
6. Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
7. Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu,
8. Odbor za zdravstvo, socijalnu skrbi i branitelje,
9. Odbor za predstavke i pritužbe,
10. Komisija za imenovanje ulica i trgova.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora iz stavka 2. ovog članka utvrđuje
se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druga stalna ili povremena radna tijela.
Odlukom iz stavka 4. ovog članka uređuje se sastav, djelokrug i način rada radnog
tijela.
Članak 54.
Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana koji se biraju isključivo iz reda
vijećnika.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće Gradskom vijeću o provedenim
izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih
rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost,
te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom
predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 55.
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 4 člana koji se biraju isključivo iz reda
vijećnika.
Odbor predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i
drugim odlukama Gradskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u
Gradskom vijeću.
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Članak 56.
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda vijećnika i
drugih osoba.
Odbor za Statut i Poslovnik:
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika
Gradskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u
pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne
obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 57.
U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada Duge Rese Gradsko vijeće osniva
Savjet mladih Grada Duge Rese kao svoje savjetodavno tijelo.
Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za
rad Savjeta mladih Grada Duge Rese uređuju se odlukom Gradskog vijeća.
2. GRADONAČELNIK
Članak 58.
Gradonačelnik zastupa Grad Duga Resu, nositelj je izvršne vlasti, te obavlja izvršne
poslove.
Iznimno od st. 1. ovog članka, izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost
gradonačelnika u slučajevima propisanima Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je
izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika
obnaša ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Gradu
Dugoj Resi.
Zamjenik iz st. 2. i 3. ovog članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava
i dužnosti gradonačelnika.
Članak 59.
Gradonačelnik ima dva zamjenika.
Članak 60.
Gradonačelnik Grada Duge Rese u obavljanju izvršne vlasti:
1. utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
2. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisom,
3. daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnese drugi
ovlašteni predlagatelj,
4. predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, Odluke o izvršenju
proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
5. odgovoran je za planiranje i izvršenje proračuna,
6. izvršava i osigurava izvršenje proračuna,
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7. upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu
Grada Duge Rese, kao i prihodima i rashodima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktima Grada Duge Rese,
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretninama i nekretninama Grada Duge
Rese, te o raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina a najviše do 1.000.000,00 kn
9. utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i
udjela Grada Duge Rese u trgovačkim društvima kojih je Grad
osnivač,
10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Duge Rese,
11. usmjerava rad upravnih tijela Grada Duge Rese te obavlja nadzor nad
zakonitošću,
12. donosi Odluku o kriterijima ocjenjivanja službenika i namještenika,
13. odlučuje o tjednom i dnevnom rasporedu radnog vremena gradske uprave
14. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Duge Rese nakon
provedenog natječaja
15. odlučuje u II. stupnju po prigovoru službenika i namještenika na rješenja iz
radnog odnosa
16.odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih kontrola
(financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Dugoj
Resi
17. podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća
18. obavlja nadzor rada tijela mjesnih odbora
19. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim
propisima,
20. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim
Statutom, općim aktima Grada Duge Rese ili drugim propisima.
21. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba osnovanih od Grada za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa Grada, osim ako posebnim zakonom
nije drugačije određeno.Odluku o imenovanju gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom
vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u službenom glasniku Grada.
Članak 61.
Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću na donošenje Prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Grada Duge Rese i davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je Grad osnivač.
Članak 62.
Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do
31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok
za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
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Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 63.
Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Grada u skladu sa zakonom
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon
ili drugi propis u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, te zatražiti od Gradskog
vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke
u općem aktu.
Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, gradonačelnik je dužan o tome
bez odgode obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o
obustavi od primjene općeg akta.
Predstojnik Ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocjeniti
osnovanost odluke gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.
Kad predstojnik postupajući sukladno st. 4. ovog članka, odluku gradonačelnika o
obustavi od primjene općeg akta ocijeni osnovanom, donijet će odluku o potvrdi odluke o
obustavi općeg akta od primjene.
Odluka o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi općeg akta od primjene dostavlja
se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku, središnjem tijelu državne
uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu samoupravu.
Kada nadležno središnje tijelo državne uprave zaprimi odluku predstojnika o potvrdi
odluke gradonačelnika o obustavi ocijenit će osnovanost odluke u roku od 15 dana od dana
njezina prijema. Ukoliko središnje tijelo državne uprave odluku o obustavi ocijeni
neosnovanom, ukinut će odluku predstojnika.
Odluka središnjeg tijela državne uprave o ukidanju odluke predstojnika dostavlja se
bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća koje je donjelo obustavljeni opći akt,
gradonačelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove
lokalne i područne samouprave ukoliko ono nije neposredno donjelo odluku kojom se ukida
odluka predstojnika.
Ako predstojnik postupajući po odluci gradonačelnika o obustavi od primjene općeg
akta ne potvrdi odluku gradonačelnika u roku iz st. 4. Ovog članka, obustava od primjene
općeg akta prestaje.
Kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt
odnosno kada odluku predstojnika o potvrdi odluke gradonačelnika ocijeni osnovanom,
podnijet će Visokom upravnom sudu RH zahtijev za ocjenu zakonitosti općeg akta.
O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta središnje tijelo državne
uprave obavijestit će bez odgode predsjednika Gradskog vijeća koje je donjelo obustavljeni
opći akt, gradonačelnika, predstojnika ureda državne uprave i središnje tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu ukoliko ono nije neposredno postupalo.
Članak 64.
Gradonačelnik ima dva zamjenika koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
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Članak 65.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti
zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se
uputa gradonačelnika.
Članak 66.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Članak 67.
Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:
ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvorau
trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
ako mu prestane prebivalište na podruju Grada Duge Rese, danom prestanka
prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
smrću.

Ako gradonačelniku nastupom okolnosti iz st. 1. ovog članka mandat prestane prije
isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će
u roku od 8 dana obavijestiti Vladu RH o prestanku mandata gradonačelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.
Ako gradonačelniku nastupom okolnosti iz st. 1. ovog članka, mandat prestane nakon
isteka dvije godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik
koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata
gradonačelnika.
2.1 REFERENDUM O OPOZIVU GRADONAČELNIKA
Članak 68.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem referenduma.
Članak 69.
Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su
izabrani zajedno s njim može predložiti 20% birača upisanih u popis birača Grada.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
Gradsko vijeće Grada Duge Rese, po zaprimanju prijedloga za refrendum za opoziv
gradonačelnika, prijedlog će u roku od 8 dana od zaprimanja, dostaviti središnjem tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu samoupravu, a koje će u roku od 60 dana

BROJ 2. -

2013. GODINA „SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE“

STRANA 091.

od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga u smislu potpisa dovoljnog broja
birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu
utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće Grada Duge Rese će u roku od 30 dana od
zaprimanja odluke raspisati referendum za opoziv.
U slučaju da središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
samoupravu utvrdi neispravnost prijedloga, protiv takve odluke može se pokrenuti upravni
spor pred Visokim upravnim sudom.
Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim
donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz
uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.
U slučaju opoziva gradonačelnika i njegovih zamjenika, raspisat će se prijevremeni izbori za
novog gradonačelnika i njegove zamjenike.Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.
Referendum za opotiv gradonačelnika i njegovih zamjenika ne smije se rapisati prije
proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv,
kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.
Na postupak referenduma za opoziv primjenjuju se i odredbe zakona kojim se
uređuje provedba referenduma.
Članak 70.
Odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
2.2 OBNAŠANJE DUŽNOSTI U SLUČAJU PRESTANKA MANDATA
GRADONAČELNIKA
Članak 71.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine
mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do
provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će zamjenik gradonačelnika
koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe
prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat e povjerenik Vlade RH.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine
mandata, tada se neće raspisivati prijevremeni izbori, a dužnost gradonačelnika do kraja
mandata obnašat će zamjenik gradonačelnika koji je izabran zajedno s njim. Ako prestane
mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika, tada će se raspisati prijevremeni
izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.
Budući da gradonačelnik Grada Duge Rese ima dva zamjenika, dužnost
gradonačelnika, u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog članka, obnašat će zamjenik koji je na
kandidaturi za izbor gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio opozivom, tada će se raspisati
prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.
Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo njegovim
zamjenicima, neće se rapisati prijevremeni izbori za gradonačelnika.
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O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika, pročelnik
upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti središnje
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu.
2.3 PRAVA OSOBA IZBRANIH ODNOSNO IMENOVANIH NA DUŽNOST
GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
Članak 72.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit ć hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na
dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Grada o tome na koji način će
obnašati dužnost.
Danom stupanja na dužnost smatra se dan početka mandata.Mandat gradonačelnika
i njegovih zamjenika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog
gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Osoba koja obnaša nespojivu dužnost, osim osoba kojima je zakonom zabranjeno
kandidiranje, može se kandidirati za gradonačelnika, a ako bude izabrana, mora podnjeti
ostavku na nespojivu dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi proglašenju konačnih
rezultata izbora. U ovom slučaju, gradonačelnik stupa na dužnost danom podnošenja
ostavke na nespojivu dužnost.
Članak 73.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku
mandata dostavom pisane obavijesti o promijeni načina obavljnja dužnosti nadležnom
upravnom tijelu Grada.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon
dostave obavijesti iz st. 1. ovog članka.
Članak 74.
Osobe iz čl. 72. st. 1. koje dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog
obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja
dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Osobe iz čl. 72. st. 1. koje dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za
rad.
Osnovna mjerila za određivanje plaće odnosno naknade za rad kao i druga prava
vezana za profesionalno obnašanje dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika određuju
se posebnim zakonom.
Članak 75.
Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na
naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog
obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih
6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

BROJ 2. -

2013. GODINA „SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE“

STRANA 093.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka
obavljanja dužnosti, po prestanku profesinalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na
naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog
obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno i to u visini prosječne plaće koja
im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Naknada iz st. 1. i 2. ovog članaka isplaćuje se na teret proračuna Grada.
Ostvarivanje prava iz st. 1. i 2. ovog članka prestaje na vlastiti zahtjev,
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.
Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti, gradonačelnik i njegovi zamjenici
koji su prije obnašanja dužnosti bili zaposleni na neodređeno vrijeme imaju pravo rasporeda
odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju
obveze i prava državnih dužnosnika.
Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po
prestanku obavljanja dužnosti.
Članak 76.
Pročelnik upravnog tijela Grada nadležnog za službeničke odnose ovlašten je za
donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti
gradonačelnika i njegovih zamjenika kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene
sukladno odredbama posebnog zakona.
Članak 77.
Gradonačelniku i njegovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti
prestaju danom stupanja na dužnost novog gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Gradonačelnik od dana raspisivanja izbora za gradonačelnika do dana stupanja na
dužnost novog gradonačelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i
nesmetano funkcioniranje Grada.
VI. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE
1. GRADSKA UPRAVNA TIJELA
Članak 78.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese, utvrđenih
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na
Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao službe i upravni odjeli (u daljnjem tekstu: upravna
tijela).
Upravnim tijelima upravljaju tajnik i pročelnici (u daljnjem tekstu: pročelnici) koje na
temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.
Članak 79.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog
posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata
tijela Grada, pripremaju odluke i druge opće akte, te u slučaju neprovođenja općeg akta
poduzimaju propisane mjere.
U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka upravna tijela su dužna raditi po
smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.
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Članak 80.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a pročelnici koji upravljaju
upravnim tijelima za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti dužni
su u svom radu pridržavati se uputa gradonačelnika i odgovorni su gradonačelniku.
Članak 81.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Duge Rese,
Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
2. JAVNE SLUŽBE
Članak 82.
Grad Duga Resa u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje javnih
službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih
i drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom.
Članak 83.
Grad Duga Resa osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 69. ovog Statuta
osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Duga Resa može povjeriti drugim pravnim i
fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
Grad Duga Resa može osnivati trgovačka društva za obavljanje gospodarske
djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.
Članak 84.
Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.
Grad Duga Resa te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti
obvezni su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih
objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.
Članak 85.
Trgovačka društva kojih je osnivač Grad Duga Resa odnosno u kojima Grad Duga
Resa ima udjele odnosno dionice su samostalna u obavljanju svojih djelatnosti i poslovanju
sukladno zakonu, društvenom ugovoru odnosno izjavi o osnivanju društva.
Članak 86.
Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao
javne službe, Grad Duga Resa osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih
djelatnosti ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti Grad Duga Resa osniva ustanove (u
daljnjem tekstu: ustanove).
Aktom o osnivanju ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje
nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja dobiti.
Članak 87.
Gradonačelnik prati rad i daje preporuke trgovačkim društvima i ustanovama kojih je
Grad Duga Resa osnivač odnosno vlasnik.
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Skupštine trgovačkih društava i upravna vijeća ustanova dužni su najmanje jednom
godišnje (poslije zaključnog računa) podnijeti izvješće Gradskom vijeću Grada Duge Rese
na razmatranje i usvajanje.
Članak 88.
U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, pravne i
fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.
VII. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 89.
Na području Grada Duge Rese osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne
samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih
naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku
propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se
detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 90.
Mjesni odbori na području Grada Duge Rese su:
1. MO Sveti Antun: obuhvaća ulice: Jozefinska cesta, Đure Tomičića, Samovojskina ulica,
Brodac, Dr. I. Banjavčića, Mrežnička obala, Vinička,
2. MO Vidanka obuhvaća naselje Curak, Trg svetog Jurja, te ulice: Tina Ujevića, bana
Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Brezovac, Vinogradska ulica, Ljudevita Gaja, Nikole
Tesle /dio ulice desno od ulice Antuna Mihanovića prema naselju Curak od kućnog broja
2 do kućnog broja 14 s desne strane i od kućnog broja 1 do kućnog broja 11 s lijeve
strane/.
3. MO Mrežnica obuhvaća ulice: Park dr. F. Tuđmana, Josefa Jeruzalema, Inzl, Šetalište
Tušmer, Kasar i Naselje Tušmer.
4. MO Trešnjevka obuhvaća ulice: Stara cesta, S.S. Kranjčevića, Tijesnu ulicu, Slavka
Kolara, Zagrebačku ulicu, Brajsku ulicu, Radoslava Lopašića, Mate Kulundžića,
Svibanjsku ulicu, Antuna Mihanovića, Andrije Palmovića, Vladimira Nazora, Matije
Gupca, Dobriše Cesarića, Varnica, Kolodvorska ulica, Nikole Tesle /dio od kućnog broja
16 sa desne strane i kućnog broja 13 sa lijeve strane do kraja ulice/, trgove: Trg hrvatskih
mučenika, Trg kralja Tomislava, naselja: Juranovo brdo i Sunčano naselje.
5. MO Stara Sela obuhvaća naselje Roganac, Trg Nikole Šubića Zrinskog, te ulice:
Frankopanska, Petra Bučara, Karlovačka, Petra Preradovića, Riječka,
6. MO Varoš obuhvaća ulice: Domobranska, Radićeva, Dr. Ante Starčevića.
7. MO Gornje Mrzlo Polje obuhvaća naselje Gornje Mrzlo Polje.
8. MO Donje Mrzlo Polje obuhvaća naselje Donje Mrzlo Polje.
9. MO Belajska Vinica obuhvaća naselje Belajska Vinica.
10.
MO Pećurkovo Brdo obuhvaća naselje Pećurkovo Brdo.
11.
MO Sveti Petar obuhvaća naselja: Gorica, Gršćaki, Sveti Petar i Šeketino
Brdo.

BROJ 2. -

2013. GODINA „SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE“

STRANA 096.

12.
MO Belavići obuhvaća naselja: Belavići, Bošt, Mrežnički Brig, Mrežničke Poljice,
Mrežnički Novaki, Mrežničko Dvorište, Mrežnički Galovići, Cerovački Galovići,
Mihalić
Selo.
13.
MO Dvorjanci obuhvaća naselja: Dvorjanci, Kozalj Vrh, Mrežnički Venac.
14.
MO Zvečaj obuhvaća naselja: Zvečaj, Donji Zvečaj, Grganjica, Novo Brdo.
15.
MO Lišnica obuhvaća naselje Lišnica.
16.
MO Petrakovo Brdo obuhvaća naselje Petrakovo Brdo.
Članak 91.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% birača upisanih u
popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i
udruženja građana, odbori Gradskog vijeća Grada Duge Rese i gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i
udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.
Članak 92.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju,
području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, razlozima osnivanja
mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog
odbora.
Članak 93.
Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je
prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po
propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni
prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti
se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 94.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog
odbora.
Ukoliko je za predsjednika Vijeća mjesnog odbora predložena jedna osoba,Vijeće
mjesnog odbora iz svog sastava, većinom glasova svih članova, javno, bira predsjednika
Vijeća na vrijeme od četiri godine, no ukoliko je predloženo više osoba, tada se izbor
predsjednika Vijeća mjesnog odbora vrši tajnim glasovanjem.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora ima zamjenika koji se bira na način i po postupku
određenom za predsjednika.
Članak 95.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom na vrijeme od četiri godine.
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Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Gradsko vijeće općim
aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave (Zakon o lokalnim izborima - NN 144/12 ).
Članak 96.
Grad Duga Resa dužan je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih
odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo utvrđeno općim aktom Gradskog vijeća.
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Karlovačkoj
županiji.
Broj članova Vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika u mjesnom
odboru. Vijeće mjesnog odbora ima:
- 7 članova u Mjesnom odboru do 1 000 stanovnika
- 11 članova u Mjesnom odboru s 1 000 i više stanovnika
Članak 97.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem
na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću
mjesnog odbora.
Članak 98.
Vijeće mjesnog odbora:
- donosi program rada mjesnog odbora,
- donosi pravila mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o svom radu,
- donosi financijski plan i godišnji obračun,
- odlučuje o korištenju sredstava,
- bira i razrješava predsjednika mjesnog odbora,
- donosi plan manjih komunalnih akcija,
- saziva mjesne odbore građana,
- surađuje s drugim mjesnim odborima te obavlja druge poslove utvrđene
zakonom,ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.
Članak 99.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor i Vijeće mjesnog odbora
- saziva sjednice Vijeća i predsjeda im
- provodi odluke Vijeća mjesnog odbora
- surađuje s Gradskim vijećem, Gradonačelnikom i upravnim tijelima Grada
- informira građane o pitanjima važnima za mjesni odbor
- vodi mjesne zborove građana
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće mjesnog odbora, Gradsko
vijeće i gradonačelnik Grada.
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Članak 100.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja
brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima
se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o
poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi,
kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.
Članak 101.
Vijeće mjesnog odbora može predlagati Gradskom vijeću rješenja od interesa za
područje tog mjesnog odbora u postupku izrade i donošenja prostorno-planske
dokumentacije Grada kao i drugih planova i programa Grada Duge Rese i to:
- Programa razvoja komunalne infrastrukture i uređenja naselja
- druge prijedloge i mjere od značaja za mjesni odbor utvrđene zakonom, ovim
Statutom, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika a sve sukladno ukupnom interesu
Grada Duge Rese.
Članak 102.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad
vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog
odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 103.
Sredstva za rad Vijeća mjesnih odbora kao i za poslove iz samoupravnog djelokruga
Grada Duge Rese povjerenih Vijeću mjesne samouprave osiguravaju se u gradskom
proračunu.
Mjesna samouprava ima i prihode od izvršenih usluga, pomoći i dotacija pravnih i
fizičkih osoba.
O korištenju sredstava Vijeće mjesnog odbora dužno je podnijeti Gradonačelniku
godišnje izvješće.
Članak 104.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te
davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove
građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu
cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora, potpredsjednik mjesnog odbora ili
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 105.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna
tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih
tijela Grada.
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Članak 106.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog
odbora i gradonačelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz
prethodno pribavljeno mišljenje građana s područja mjesnih odbora na koje se promjena
odnosi.
Članak 107.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.
Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog
odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila
mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA DUGE RESE
Članak 108.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Dugoj
Resi, čine imovinu Grada Duge Rese.
Članak 109.
Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama
ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte
glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.
Članak 110.
prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga

Grad Duga Resa ima
slobodno raspolaže.
Prihodi Grada Duge Rese su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i
posebnim odluka Gradskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada
odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
- prihodi od naknade za koncesije koju daje Gradsko vijeće
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Gradsko
vijeće u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Karlovačkom županijom i Republikom
Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije
prema posebnom zakonu, ako je Grad Duga Resa preuzeo te funkcije,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom
proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.
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Članak 111.
Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stope gradskog
prireza porezu na dohodak odnosno visinu gradskih poreza, obračun i način plaćanja
poreza, te oslobođenje i olakšice, način razreza poreza, poticaje te druga postupovna
pitanja u skladu sa zakonom.
Članak 112.
Svi prihodi i primici koji pripadaju Gradu kao i svi rashodi za poslove koje Grad
obavlja iskazuju se u proračunu Grada Duge Rese.
Svi prihodi i primitci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po
izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu.
Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.
Članak 113.
Grad Duga Resa sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u
skladu s računovodstvenim propisima.
Članak 114.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci
utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili
pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku
propisnom za donošenje proračuna (rebalans proračuna).
Članak 115.
Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u
rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom
roku, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i
Poslovnikom Gradskog vijeć Grada Duge Rese.
Predlagatelji ( svaki ovlašteni predlagatelj općeg akta ) utvrđeni Poslovnikom
Gradskog vijeća Grada Duge Rese mogu predložiti donošenje odluke o privremenom
financiranju.
Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15
dana od dana donošenja.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom
financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s
posebnim zakonom.
Članak 116.
Proračun (temeljni financijski akt Grada Duge Rese ) donosi Gradsko vijeće u skladu
s posebnim zakonom.
Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje
proračuna. Podneseni prijedlog proračuna gradonačelnik može povući nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
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Ako se proračun za narednu godinu ne može donjeti prije početka godine za koju se
donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, predlagatelji (svaki ovlašteni
predlagatelj općeg akta) utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Duge Rese mogu
predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.
Proračun se dostavlja Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.
Članak 117.
Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, Gradsko vijeće utvrđuje godišnji
obračun proračuna u Zakonu o proračunu propisanom roku.
Članak 118.
Grad Duga Resa može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.
Grad Duga Resa može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge
vrijednosne papire o čemu posebnu odluku donosi Gradsko vijeće.
Članak 119.
Grad Duga Resa može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje korisnicima
proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Grada, odnosno, onim društvima u kojima ima
udjel i dionice i davati zajmove sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.
Članak 120.
Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Duge
Rese.
1.

ISTOVREMENO RASPUŠTANJE GRADSKOG
GRADONAČELNIKA I NJEGOVIH ZAMJENIKA

VIJEĆA

I

RAZRJEŠENJE

Članak 121.
Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o
privremenom financiranju, a sve sukladno čl. 116. st. 3. ovog Statuta, na prijedlog središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu samoupravu, Vlada RH istovremeno
će raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike.
U slučaju iz st. 1. ovog članka, Vlada RH imenovat će povjerenika Vlade RH za
obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremen
izbore sukladno posebnom zakonu.
Članak 122.
Rješenje Vlade RH o istovremenom raspuštanju predsavničkog tijela i razriješenja
gradonačelnika, stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Protiv rješenja iz st. 1. Ovog članka, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela i
razriješeni gradonačelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu RH u roku od 8
dana od objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade RH je hitne naravi.
Visoki upravni sud RH odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te svoju
odluku bez odgađanja dostaviti Vladi RH, predsjedniku raspuštenog predstavničkog tijela i
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razriješenom gradonačelniku. Odluka Visokog upravnog suda RH objavljuje se u Narodnim
novinama.
Ako je tužba odbačena ili odbijena Vlada će raspisati prijevremen izbore za
predstavničko tijelo i gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog
upravnog suda RH u Narodnim novinama.
Članak 123.
Ako nije donesen proračun ni odluka o privremenom financiranju, povjerenik će
donjeti odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka financiranje se vrši na temelju proračuna
prethodne godine a najkasnije do proteka roka od 90 dana od dana konstituiranja
novoizabranog predstavničkog tijela.
IX. AKTI GRADA
Članak 124.
Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun, polugodišnji i
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, programe, zaključke i druge opće akte.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom
rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 125.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, rješenja, zaključke,
pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o
pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.
Članak 126.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.
Članak 127.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne
akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe
kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovog članka, može se izjaviti žalba
nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije, ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne
samouprave.
Članak 128.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i
naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se
rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba
kojima je Grad Duga Resa osnivač.
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Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom
nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 129.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu
donose Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela dravne uprave ,
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u
slučaju:
ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt Grada,
ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu jedinice lokalne samouprave,
ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis odnosno opći akt.
U slučaju iz st. 2. ovog članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine
dana od donošenja pojedinačnog akta. Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt
proglašava ništavim nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim
sudom.
Članak 130.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Duge Rese i postupku donošenja akata utvrđuje
se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 131.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u „Službenom glasniku Grada
Duge Rese“.
Opći akt stupa na snagu najranije 8 dana od dana njegove objave.
Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na
snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
X. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA
Članak 132.
Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu samoupravu.
Kada utvrdi nepravilnost u radu Gradskog vijeća, središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu Gradskog
vijeća ili njezin dio proglasit nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.
Protiv odluke iz st. 2. ovog članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni
spor pred Visokim upravnim sudom RH.
Članak 133.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko
vijeće obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne
uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
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Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi
opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se
odnosi na postupak donošenja akta u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz st. 2. ovog članka bez odgode dostaviti
gradonačelniku.
Članak 134.
Kada predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u
postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, predstojnik će bez odgode dati
uputu Grdaksom vijeću da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.
Ako Gradsko vijeće ne postupi po uputi predstojnika i ne otkloni nedostatke u roku iz
st. 1. ovog članka, predstojnik donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta, koja mora
biti obrazložena. Odluku o obustavi predstojnik je dužan donjeti u roku od 15 dana od isteka
roka iz st. 1. ovog članka.
Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog
vijeća, gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni
opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne
samouprave.
Kada nadležno središnje tijelo državne uprave zaprimi odluku predstojnika o obustavi
općeg akta ocijenit će osnovanost odluke u roku od 15 dana od dana njezina prijema.
Ukoliko središnje tijelo državne uprave odluku o obustavi ocijeni neosnovanom, ukinut će
odluku predstojnika.
Odluka središnjeg tijela državne uprave o ukidanju odluke predstojnika dostavlja se
bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća koje je donjelo obustavljeni opći akt,
gradonačelniku , predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove
lokalne i područne samouprave ukoliko ono nije neposredno donjelo odluku kojom se ukida
odluka predstojnika.
Članak 135.
Kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt
odnosno kada odluku predstojnika o obustavi ocijeni osnovanom, podnijet će Visokom
upravnom sudu RH zahtijev za ocjenu zakonitosti općeg akta.
O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta središnje tijelo državne
uprave obavijestit će bez odgode predsjednika Gradskog vijeća koje je donjelo obustavljeni
opći akt, gradonačelnika, predstojnika ureda državne uprave i središnje tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu ukoliko ono nije neposredno postupalo.
Članak 136.
Kad središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu
neposredno obustavi od primjene Statut Grada, odnosno kad odluku predstojnika o
obustavi, odnosno potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi od primjene ocijeni osnovanom,
predložit će bez odgode Vladi RH da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti Statuta Grada
s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom RH.
Vlada RH pokrenut će postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i zakonom
pred Ustavnim sudom RH u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanje
postupka.
Ukoliko Vlada RH ne pokrene postupak u roku iz prethodnog stavka, prestaje
obustava od primjene općeg akta.
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XI. JAVNOST RADA
Članak 137.
Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Duge Rese je javan.
Članak 138.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“
i na web stranicama Grada Duge Rese.
Javnost se može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim
zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
Javnost rada gradonačelnika osigurava se:
- održavanjem konferencija za medije prema potrebi,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“
i na web stranicama Grada Duge Rese.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku,
objavom akata u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“ i na web stranici Grada i drugim
oblicima javnog priopćavanja.
Članak 139.
Ostvarivanje javnosti rada tijela Grada pobliže se uređuje Poslovnikom Gradskog
vijeća.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 140.
Prijedlog za promjenu Statuta Grada Duge Rese može podnijeti 1/3 vijećnika
Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća. Većinom
glasova svih vijećnika odlučuje se da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni
Statuta.
Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti prijedlog ne može
se staviti na dnevni red Gradskog vijeća prije isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključivanja
rasprave o prijedlogu.
Članak 141.
Opći akti Grada Duge Rese uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 60
dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivati će se
opći akti Grada Duge Rese u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i
ovog Statuta.
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se
primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.
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Članak 142.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Duge Rese
(Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/09).
Članak 143.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Duge Rese, osim članka 41., članka 60. stavak 1. točka 8. i točka 21., članka 72. do
članka 77. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih
sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne
samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, te članka 44. Statuta koji stupa
na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 021-01/13-01/13
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

48.
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o
lokalnim izborima (NN 144/12), te članka 74. i članka 75. , te članka 54. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni Glasnik Grada Duge Rese 05/09, 8/12 i 9/12),
Gradsko vijeće na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese
05/09, 8/12 i 9/12):
Mijenja se članak 4. stavak 3., te sada glasi:
„Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo
isti najveći broj glasova, sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji
redni broj na glasačkom listiću.
Članak 2.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije 3 dana prije
zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog
bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste, danom dostave
ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku. Ostavka podnesena protivno navedenim
odredbama ne proizvodi pravni učinak.
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne
sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
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-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude
- ako mu prestane prebivalište s područja Grada Duge Rese, danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka
- smrću.
„Članu Gradskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin
države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju članka 9. stavak. 1. točka 5.“
Članak 3.
Iza članka 9. dodaje se članak 9. a) koji glasi:
„Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.“
„Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.“
„Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem
dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od
osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje
osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.“
„Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev
iz st. 3. Ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.“
„Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti mandat u mirovanje iz osobnih
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata
počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima Zakona o općem
upravnom postupku.“
„Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti
predsjedniku Gradskog vijeća.“
„Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku
trajanja mandata.“
Članak 4.
Iza čl. 9. a) dodaje se čl. 9 b) koji glasi:
„U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje
zamjenik vijećnika.“
„Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije
izabran, a kojeg odredi politička stranka.“
„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 za poslove predstavničkog i
izvršnog tijela.“
„Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.“
„Ostavka se podnosi u pisanom obliku predsjedniku Gradskog vijeća.“
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Članak 5.
Mijenja se čl. 24. st. 2., te sada glasi:
„Gradsko vijeće osniva radna tijela, te bira i razrješuje članove tih tijela.“
Članak 6.
U članku 35. stavak 2. briše se točka 10. »Komisija za popis birača.»
Članak 7.
Briše se članak 49.
Članak 8.
Mijenja se članak 87., te sada glasi:
„ Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Gradskog vijeća na
obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća u roku od 15 dana od primitka
zahtjeva.Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u navedenom roku, na
obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog ijeća, sjednicu će sazvati gradonačelnik
u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz st. 2. Ovog članka sjednicu može sazvati na obrazloženi
zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu samoupravu.
Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama st. 2. I st. 3. Ovog članka
mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama st. 2., 3. i 4. ovog članka smatra se
nezakonitom, a doneseni akti ništavim.“
Članak 9.
U članku 88. stavak 3., briše se rečenica:
„Sjednica Gradskog vijeća može se održavati i putem video veze.“
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu protekom roka osam dana od dana objave u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 021-01/12-01/32
Duga Resa, 21. ožujka 2013. gidube

49.
Na temelju članka 26. stavak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12), temeljem odredaba Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) i članku 40.
Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 05/09), Gradsko vijeće na
29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013., donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
Članak 1.
U Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Duge Rese
01/02):
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„Članak 3. stavak 1., iza točke, dopunjuje se riječima:“ razmjernim izbornim sustavom.“
U članku 3. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
„Grad Duga Resa dužan je provoditi izbore za članove Vijeća mjesnih odbora. Izbore za
članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.“
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
«Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slijedećim
slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave ostavke shodno pravilima o
dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne
sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude
- ako mu prestane prebivalište s područja Grada Duge Rese, danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona
kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka
- smrću.»
„Članu Vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države
članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju čl. 4. st. 1. toč. 5.»
Članak 3.
U čl. 6. st. 1. brišu se riječi «nezavisnu kandidacijsku listu» i zamjenjuju se
riječima:»kandidacijsku listu grupe birača.»
U članku 6. stavak. 2. ispravlja se greška u pisanju, pa se riječ „prav“ mijenja u riječ
„prva“.
Članak 4.
Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni u nadležnom Izbornom povjerenstvu u roku od
14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.»
Članak 9. stavak 3. mijenja se i glasi:
«Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je «Kandidacijska lista grupe birača
Mjesnog odbora.»
Članak 5.
Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
„ U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost,
prebivalište, datum rođenja, OIB i spol. Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o
prihvaćanju kandidature ovjerena od javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.“
Članak 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
„U prijedlogu liste obvezno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a
kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se
članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima odnosno do zaključnog rednog broja
predloženih kandidata u smislu članka 8. Odluke. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje
redoslijed kandidata na listi.“
Članak 6.
U članka 11. brišu se riječi: “Gradskog poglavarstva“.
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Članak 7.
U članku 12. stavak 1. brišu se riječi:»predstavnici nezavisnih lista» i zamjenjuju
riječima:»predstavnici kandidacijskih lista grupe birača.»
Članak 8.
U članku 15. stavak 1. i stavak 2. brišu se riječi:»kao i njihovi zamjenici.»
Članak 9.
Članak 16. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Izborno povjerenstvo imenuje Gradsko vijeće a čine ga predsjednik, potpredsjednik i četiri
člana.»
Članak 16. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Predsjednik, potpredsjednik i članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za
članove Vijeća.»
Članak 10.
Članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.»
Članak 18. stavak 3. mijenja se i glasi:
« Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove najkasnije 5
dana prije održavanja izbora.»
Članak 11.
U članku 24. stavak 2. brišu se riječi:» ili njihovi zamjenici.»
Članak 12.
U članku 32. stavak 2. brišu se riječi:»nositelj nezavisnih lista o kojima se glasovalo»
i zamjenjuju riječima:» nositelji kandidacijskih lista grupe birača.»
U članku 32. stavak 5. brišu se riječi:»nositelji nezavisnih lista» i zamjenjuju
riječima:»nositelji kandidacijskih lista grupe birača.»
Članak 13.
Članak 34. st.avak 1. mijenja se i glasi:
„Protiv rješenja Izbornog povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim
rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji.“
Članak 34. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Žalba iz prethodnog stavka podnosi se u roku od 48 sati računajući od dana primitka
pobijanog rješenja.“
Članak 14.
Članak 36. stavak 4. mijenja se i glasi:
«Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj
glasova, sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.»
Članak 15.
Članak 37. mijenja se i glasi:
„U provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Duge Rese na
pitanja koja nisu riješena Statutom Grada i ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o
lokalnim izborima (NN 144/12).“
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Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od objave u Službenom glasniku
Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 026-01/13-01/02
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

50.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05,
109/07,125/08, 36/09 i 150/11 i 144/12) i članka 40. Statuta Grada Duge Rese (Službeni
glasnik Grada Duge Rese br. 05/09) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici
održanoj 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o načinu rada radnih tijela Grada Duge Rese
Članak 1.
Odlukom o načinu rada radnih tijela Grada Duge Rese /u daljnjem tekstu: Odlukom/
uređuje se sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Grada Duge Rese.
Odluka o načinu rada radnih tijela Grada Duge Rese (U daljnjem tekstu: Odluka)
odnosi se kako na radna tijela osnovana od strane Gradskog vijeća, tako i na radna tijela
osnovana od strane gradonačelnika, pročelnika i drugih nadležnih tijela Grada Duge Rese.
Članak 2.
Radna tijela Gradskog vijeća su odbori, povjerenstva i komisije osnovani u skladu s
Poslovnikom Gradskog vijeća.
Radna tijela Grada Duge Rese raspravljaju o prijedlozima i inicijativama za
donošenje odluka i drugih akata te o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga
Gradskog vijeća.
Radno tijelo Grada Duge Rese nakon provedene rasprave zauzima stajalište
odnosno utvrđuje prijedloge akata i o tome izvješćuje Vijeće.
Članak 3.
Radi razmatranja drugih pitanja Vijeće može, uz radna tijela osnovan Statutom i
Poslovnikom Gradskog vijeća, osnovati i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela utvrđuje se njihov naziv, broj članova,
sastav, djelokrug i način rada.
Članak 4.
Predsjednika i članove radnih tijela imenuje nadležno tijelo koje ga osniva.
Radno tijelo Grada Duge Rese ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj
članova.
Sastav radnog tijela Gradskog vijeća u pravilu odgovara stranačkom sastavu Vijeća.
U sastav radnog tijela Gradskog vijeća obavezno ulaze članovi Gradskog vijeća
Grada Duge Rese, a zbog potreba stručnosti, mogu ući i osobe koje nisu vijećnici.
Predsjednik radnog tijela Gradskog vijeća obavezno mora biiti iz reda članova
Gradskog vijeća Grada Duge Rese.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do
dana prestanka ili nastupa mirovanja vijećničkog mandata odnosno do dana razrješenja
dužnosti na koju je izabran.
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Članak 5.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red i predsjeda
sjednicama radnog tijela, surađuje s predsjednikom Vijeća i predsjednicima drugih radnih
tijela.
Predsjednika radnog tijela u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje
potpredsjednik i ima njegova prava, obveze i odgovornosti.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i potpredsjednika tijela, sjednicom
radnog tijela predsjeda član radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti predsjednik radnog tijela.
Članak 6.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti prijedlog, a dužan ju
je sazvati na osnovu zaključka Vijeća ili većine članova radnog tijela uz obrazloženje pitanja
koja treba razmatrati na sjednici, u roku od 15 dana od dana dostave zaključka Vijeća ili
radnog tijela.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu, kada je to dužan učiniti, sjednicu radnog tijela
će sazvati predsjednik Gradskog vijeća, ili gradonačelnik u daljnjem roku od 15 dana.
Predsjednik radnog tijela o zaključcima, prijedlozima i mišljenjima Odbora pismeno
će u roku od tri dana od održane sjednice obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća i
gradonačelnika.
Radno tijelo obavezno je o svojim prijedlozima i mišljenjima izvijestiti Gradsko vijeće.
Članak 7.
Predsjednik radnog tijela ili drugi izvjestitelj kojeg odredi tijelo izjašnjavaju se na
sjednici Vijeća u ime radnog tijela i ne mogu iznijeti stajališta ili prijedloge radnog tijela, niti
odustati od njih ako za to nisu ovlašteni od radnog tijela, niti se mogu u ime radnog tijela
izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili zauzelo svoje
stajalište.
Ukoliko radno tijelo ima podijeljena mišljenja svojih članova u svezi donesenog
zaključka, može obavijestiti o tom stavu gradonačelnika, odnosno Gradsko vijeće.
Članak 8.
Radno tijelo radi na sjednicama.
Sjednica radnog tijela može se održati ako sjednici prisustvuje većina svih članova
tijela, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
Glasovanje na sjednici radnog tijela je javno, osim ako radno tijelo ne odluči drukčije.
Članak 9.
Predsjednik radnog tijela osigurava konstruktivan rad sjednice, vodi i usmjerava
raspravu u određenoj problematici i daje konkretne prijedloge
Odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinom prijedlogu te iznosi rezultate
glasovanja.
Na sjednicama Vijeća prezentira i obrazlaže pojedine prijedloge koji su predmetom
razmatranja radnog tijela bilo na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća.
Predsjednik obavlja i druge poslove u skladu s ovom Odlukom i drugim aktima
Vijeća.
Članak 10.
Dnevni red sjednice radnog tijela predlaže predsjednik radnog tijela u pozivu za
sjednicu.
Predsjednik radnog tijela, sve prijedloge sastavljene na način propisan Poslovnikom
Gradskog vijeća Grada Duge Rese i ovom Odlukom i dostavljene 15 dana prije upućivanja
pisanog poziva za sjednicu radnog tijela, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
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Ako predsjednik radnog tijela nije u prijedlog dnevnog reda unio predmet kojeg je u
propisanim rokovima predložio ovlašteni predlagatelj, a predlagatelj ostane pri svom
prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje bez rasprave.
Isto tako se postupa s prijedlogom što ga ovlašteni predlagatelj podnese poslije
saziva sjednice.
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se „ ZA i PROTIV“ većinom glasova nazočnih
članova radnog tijela.
Članak 11.
Dnevni red sjednice radnog tijela utvrđuje se na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik radnog tijela i ovlašteni predlagatelji
mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima radnog tijela se uz prijedlog za
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog
obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se
pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni predmetom, a nakon toga se
odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama Poslovnika Gradskog
vijeća i ove Odluke, predsjednik radnog tijela utvrđuje dnevni red.
Prije prelaska na dnevni usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Članak 12.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu
utvrđenog dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog
prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća
točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.
Članak 13.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog
tijela odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
Članak 14.
Na sjednici radnog tijela se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo
jedanput.
Član radnog tijela u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, radno tijelo može odlučiti da pojedini član može govoriti
i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi članovi radnog tijela koji su se prijavili za govor u
skladu s odredbom ove Odluke mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše
tri minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.
Članak 15.
Red na sjednici osigurava predsjedavatelj radnog tijela.
Za remećenje reda na sjednici predsjedavatelj radnog tijela može članu radnog tijela:
- izreći opomenu,
- izreći opomenu s oduzimanjem riječi,
- udaljiti člana radnog tijela sa sjednice.
Mjere iz stavka 2. ovog članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.
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Članak 16.
Članu radnog tijela se izriče opomena ako:
- se u svom govoru ne drži teme o kojoj se raspravljalo,
- govori, a nije dobio odobrenje predsjedavatelja,
- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,
- započne govoriti o temi za koju nije dobio riječ
- ili na drugi način remeti red na sjednici.
Članak 17.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se članu radnog tijela kada svojim govorom
vrijeđa predsjedavatelja radnog tijela i ostale članove radnog tijela
Članak 18.
Članu radnog tijela izriče se mjera udaljenja sa sjednice kada je svojim ponašanjem
toliko narušio red i prekršio odredbe ove Odluke o radu na sjednici da se daljnje održavanje
sjednice dovodi u pitanje.
Ukoliko član radnog tijela odbije postupiti po izrečenoj mjeri udaljenja sa sjednice
predsjedavatelj će utvrditi da je član radnog tijela udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom
glasovanja.
Članak 19.
Predsjedavatelj može naložiti da se iz dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava
poslovni red na sjednici.
Članak 20.
Radno tijelo Gradskog vijeća može uključiti stručne i javne djelatnike i druge osobe u
pripremanju akata ili razmatranju pojedinog pitanja iz djelokruga odbora.
Članak 21.
Radno tijelo može na sjednice pozvati stručne i javne djelatnike i druge osobe radi
njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici.
Članak 22.
Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Gradskom
vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.
Članak 23.
Sjednici radnog tijela prisustvuje gradonačelnik ili osoba koju gradonačelnik ovlasti
kada se na sjednici razmatra prijedlog ili mišljenje gradonačelnika, a predstavnik upravnih
tijela Grada kada se na sjednici razmatra pitanje iz njihova djelokruga.
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 021-01/12-01/38
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine
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51.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Duge Rese /Službeni glasnik Grada Duge Rese
broj 5/09/ Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013.
godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o izvršenja Ugovora o kupoprodaji nekretnina u k.o.
Gornji Zvečaj i k.o. Donji Zvečaj
I.
Prihvaća se izvješće Arkade d.o.o. , Kolodvorska 1, Duga Resa o razlozima
neizvršenja članka 8. stavak 1. Ugovora o kupoprodaji nekretnina u k.o. Gornji Zvečaj i k.o.
Donji Zvečaj zaključenog s Gradom Duga Resa dne 3. ožujka 2011. godine pa se odobrava
rok od 3 /tri/ mjeseca za uspostavu privremenih pristupnih putova sukladno članku 6.
Ugovora, odnosno utvrđuje obveza da se navedeni putovi formiraju u katastarskom operatu i
zemljišnim knjigama do kraja prosinca 2014. godine ukoliko kupac ne riješi imovinsko pravne
odnose na preostalom zemljištu a sukladno članku 8. stavak 2. ugovora. .
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada
Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl. ing. prom., v.r.
KLASA: 940-01/10-01/14
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

52.
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima /NN 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
članka 40. Statuta Grada Duga Rese /Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 5/09/ Gradsko
vijeće Grada Duga Rese na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o ukidanju svojstva puta na dijelu k.č. broj 1433 u k.o. Lipa
Članak 1.
Ukida se svojstvo puta na dijelu nekretnine k.č. broj 1433 put poljski površine 1455
m2 upisane u zk. ul. 288 k.o. Lipa pod novim brojem kao k.č. broj 1109 površine 66 m2.
Članak 2.
Sukladno odredbi članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
za nekretninu iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se vlasništvo Grada Duga Rese.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Karlovcu, Zemljišnoknjižni odjel izvršit će
brisanje statusa puta na nekretnini iz članka 1. ove Odluke uz istovremeni upis uknižbe
prava vlasništva na ime i za korist Grada Duga Rese.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada
Duga Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 940-01/12-01/14
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine
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53.
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima /NN 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
članka 40. Statuta Grada Duga Rese /Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 5/09/ Gradsko
vijeće Grada Duga Rese na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra za k.č. broj 1628 k.o. Donji Zvečaj
Članak 1.
Ukida se svojstvo javnog dobra nekretnine k.č. broj 1628 put površine 65 m 2 upisane
u zk. ul. 167 k.o. Donji Zvečaj.
Članak 2.
Sukladno odredbi članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
za nekretninu iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se vlasništvo Grada Duga Rese.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Karlovcu, Zemljišnoknjižni odjel izvršit će
brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke uz istovremeni upis
uknižbe prava vlasništva na ime i za korist Grada Duga Rese.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada
Duga Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 944-01/12-01/01
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

54.
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima /NN 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
članka 40. Statuta Grada Duga Rese /Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 5/09/ Gradsko
vijeće Grada Duga Rese na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio
k.č. broj 2768 u k.o. Mrežnički Novaki
Članak 1.
Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. broj 2768 površine 603
čhv označeno u parcelacionom elaboratu pod novim brojem kao k.č. broj 2768/1 površine
234 m2.
Članak 2.
Sukladno odredbi članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
za nekretninu iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se vlasništvo Grada Duga Rese.
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Članak 3.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Karlovcu, Zemljišnoknjižni odjel izvršit će
brisanje statusa puta na nekretnini iz članka 1. ove Odluke uz istovremeni upis uknjižbe
prava vlasništva na ime i za korist Grada Duga Rese.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada
Duga Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 940-01/12-01/11
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

55.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima /NN broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09/ članka 8.
i 11. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Duge Rese
/Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 7/09/ Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici
održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo je
O D L U K U
o utvrđivanju najpovoljnije ponude na javnom natječaju
za zamjenu nekretnina u k.o. Duga Resa
Članak 1.
Kao najpovoljnija ponuda na javnom natječaju objavljenom u Novom listu dana 26.
veljače 2013. godine za zamjenu nekretnina u k.o. Duga Resa utvrđuje se ponuda
ponuđača Požega gradnja d.o.o., Požega .
Članak 2.
Utvrđuje se da ponuda ponuđača Požega gradnja d.o.o., Požega ispunjava sve
uvjete utvrđene točkom VIII i IX natječaja i da razlika u površini zamjendbenih nekretnina
iznosi 1601,96 m2 što po cijeni od 80 kn/m2 iznosi 128.156,80 kn koju kupoprodajnu
cijenu je ponuditelj dužan platiti Gradu u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o
zamjeni nekretnina.
Članak 3.
Utvrđuje se da je u Odluci o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina u
k.o. Duga Resa omaškom pod I lokacija - Crkva točka 7. navedena nekretnina „dio k.č. broj
423/1 površine 205 čhv označene u parcelacionom elaboratu pod novim brojem kao k.č.
broj 423/5 površine 2 čhv /stara izmjera/“ kao vlasništvo Grada Duge Rese a isto je
vlasništvo ponuđača Požega gradnja, pa se u navedenom članku točka 7. briše.
Članak 4.
Međusobni odnosi stranaka detaljnije će se regulirati Ugovorom o
nekretnina.
Ovlašćuje se gradonačelnik na zaključivanje ugovora iz prethodnog stavka.

zamjeni

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl. ing. prom., v.r.
KLASA: 940-01/10-01/14
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine
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56.
Na temelju članaka 40. i 107. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada
Duge Rese broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj dana 21.
ožujka 2013. godine donijelo je
O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva
Članak 1.
Odobrava se prijenos prava vlasništva nad kanalizacijom Stara sela čija je nabavna
vrijednost 100.134,32 kn na tvrtku Komunalno Duga Resa d.o.o. bez plaćanja naknade.
Članak 2.
Za iznos knjigovodstvene vrijednosti od 68.348,36 kn povećati će se vlasnički udjel
Gradu Duga Resa u kapitalu Komunalnog Duga Resa d.o.o.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 400-08/13-01/10
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

57.
Na temelju članka 68. Zakona o proračunu /NN broj 136/12/ i članka 23. Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili
djelomičan otpis potraživanja /NN broj 76/12/ i čl. 26 Odluke o izvršavanju proračuna Grada
Duge Rese za 2013. godinu (Službeni Glasnik Grada Duge Rese 09/2012) Gradsko vijeće
Grada Duge Rese na sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o otpisu duga najamnine
Članak 1.
Odobrava se otpis duga najamnine sa stanjem potraživanja na dan 05.03.2013.
godine u ukupnom iznosu od 58.340,42 kn, sljedećim dužnicima kako slijedi:
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Prezime i ime

OIB

Adresa stana

Iznos
potraživanja na
dan 06.11.2012.

Status
najmoprimca

STRANA 119.

Napomena

KORISNICI SOCIJALNE POMOĆI

1.

Spudić Radojka

58587962296

J. Jeruzalema
1

10,00

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 1998. godine

2.

Dejanović Anka

28108598648

Kasar 8

566,49

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2010. godine

3.

Gračan Štefana

4161540945

Kasar 2

2150,46

korisnik
socijalne
pomoći

iselila

4.

Ruša Ana

57425961000

Kasar 7

366,60

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2010. godine

5.

Erdeljac Mirjana

01812932632

Kasar 4

2668,21

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2010. godine

6.

Pavletić Linda

47310767845

Kasar 5

267,96

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2010. godine

7.

Halar Barka

27914401581

Kasar 4

4263,78

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2010. godine

8.

Drašković Franca

46855430200

Ante
Starčevića 41

203,95

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2010. godine

9.

Hudorović
Renata

91517138222

Kasar 8

3470,48

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2005.,2006. i
2010. godine

10.

Pavković Jure

07694510353

Kasar 3

267,96

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2010. godine

11.

Binički Ljiljana

45431278678

Kasar 11

3852,56

korisnik
socijalne
pomoći

Dug od 2001.-2008.
godine

12.

Gračan Petar

66762521094

Kasar 2

1530,96

korisnik
socijalne
pomoći

Dug iz 2011. godine
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POKOJNI
J. Jeruzalema
2

438,48

Pokojna - dug iz 2008.
godine

85373315086

Kasar 3

8687,00

Pokojna - nema
nasljednika

17129345306

Kasar 4

2387,69

Pokojna - dug iz 2008.
godine

Banovac Kata

Kasar 8

676,45

Pokojna-dug iz 2007.
godine

17.

Matičić Josip

Kasar 12

679,42

Pokojni- dug iz 2010.
godine

18.

Maglić Nikola

Kasar 14

1497,44

Pokojni

19.

Sviličić Maca

Kasar 14

81,16

Pokojna

20.

Brnadić Jana

Kasar 14

1194,90

Pokojna-dug iz 2006.
godine

21.

Pavletić Mara

Kasar 14

170,70

Pokojna

22.

Ferkula Marica

Kasar 14

145,00

Pokojna- dug iz 2007.
godine

23.

Lipovac Simica

Stara Cesta 8

830,66

Pokojna- dug iz 2003.
godine

24.

Dreven Desanka

Kasar 14

60,00

Pokojna

25.

Domitrović Roža

Dr. I.
Banjavčića 3

219,44

Pokojna- dug iz 2007.
godine

26.

Trupac Nikola

Kasar 2

428,40

Pokojni - dug iz 2003.
godine

27.

Matuzić Josip

Dr. I.
Banjavčića 5

372,60

Pokojni- dug iz 2005.
godine

28.

Omahna Kristina

Kasar 11

422,56

Pokojna - dug iz 2008.
godine

29.

Mesarić Branko

Kasar 14

177,00

Pokojni, opomena
poslana na Mesarić
Blaženku

13.

Drašković Marija

14.

Frketić Katarina

15.

Šlat Marija

16.
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ZASTARA

J. Jeruzalema
1

105,91

Dug iz 2006. godine,
iselio, nepoznata
adresa

J. Jeruzalema
bb

70,65

Dug iz 1998. godine,
iselila, nepoznata
adresa

Tarbuk Ljuba

Kasar 14

160,68

Dug iz 1999. godine,
iselila, nepoznata
adresa

Dojčinović
Milorad

Inzl 2

94,44

Dug iz 2005. godine,
iselio, nepoznata
adresa

5748,78

Dug iz 2002. godine,
nema nekretnina na
području k.o., sva
mirovina odlazi za
troškove smještaja u
dom

30.

Lipovac Franjo

31.

Župčić Đurđa

32.

33.

34.

Klokočki Marija

35.

Šlat Marija

36.

Erdeljac Ruža

37.

Hrastovčak
Drago

6274120505

58717166165

Kasar 1, RH

smještena u
dom

Dug iz 2006. godine,
iselila, nepoznata
adresa, nema
nekretnina na
području k.o.

Kasar 6

119,00

56381986315

Inzl 2

6089,81

Invalidska
mirovina smještena u
dom

Dug iz 2006. godine,
sva mirovina odlazi za
troškove smještaja u
dom

53086472960

Jozefinska 60

7862,84

Nezaposlen

Dug od 1998. godine,
nema nekretnina na
području k.o.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl. ing. prom., v.r.
KLASA: UP/I°-371-02/12-01/01
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine
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58.
Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju malog gospodarstva (NN broj
29/02, 63/07, 53/12) i članka 86. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada
Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 09/05, 05/08, 03/12) i članka 40.
Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 09/05), Gradsko vijeće
Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju poduzetničke zone Šeketino Brdo
Članak 1.
Poduzetnička zona Šeketino Brdo utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada
Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 09/05, 05/08, 03/12) kao zona poslovne
namjene K, odnosno kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja.
Poduzetnička zona Šeketino Brdo obuhvaća površinu od cca 4,8 ha i nalazi se u
katastarskoj općini Duga Resa, u prigradskom naselju Šeketino Brdo uz magistralni pravac
MC 12/3 Karlovac - Josipdol - Jezerane- dionica državna cesta D-23, obilaznica Duga
Resa..
Područje zone je pretežito neizgrađeno, a obuhvaća sljedeće katastarske čestice u
katastarskoj općini Duga Resa u cijelosti:
k.č. br. 2198, površine 3.718 m2; odnosno 1034 čhv.
k.č. br. 2202, površine 9.304 m2, odnosno 1 ral 988 čhv.
k.č. br. 2203 , površine 1.033 m2,odnosno 287 čhv.
k.č. br. 2204/1, površine 1.054 m2, odnosno 294 čhv.
k.č. br. 2204/3, površine 669 m2, odnosno 186 čhv.
k.č. br. 2204/4, površine 306 m2, odnosno 85 čhv.
k.č. br. 2204/5, površine 122 m2, odnosno 34 čhv.
k.č. br. 2205/1, površine 579 m2, odnosno 161 čhv.
k.č. br. 2205/4, površine 860 m2, odnosno 239 čhv.
k.č. br. 2205/5, površine 204 m2, odnosno 57 čhv.
k.č. br.2205/3, površine 97 m2, odnosno 27 čhv.
k.č. br. 2205/6, površine 86 m2, odnosno 24 čhv.
k.č. br. 2204/2, površine 149 m2, odnosno 41 čhv.
k.č. br. 2205/2, površine 237 m2, odnosno 66 čhv.
k.č. br. 2206/1, površine 371 m2, odnosno 103 čhv.
k.č. br. 2206/2, površine 423 m2, odnosno 118 čhv.
k.č. br. 2207, površine 327 m2, odnosno 91 čhv.
k.č. br. 2208/1, površine 255 m2, odnosno, 71 čhv.
k.č. br. 2208/2, površine 2165 m2, odnosno 602 čhv.
k.č. br. 2208/3, površine 410 m2, odnosno 114 čhv.
k.č. br. 2208/4, površine 4.135 m2, odnosno 1150 čhv.
k.č. br. 2208/6, površine 2.445 m2, odnosno 680 čhv.
k.č. br. 2208/12,površine 108 m2, odnosno 30 čhv.
k.č. br. 2209, površine 3.197 m2, odnosno 889 čhv.
te djelomično slijedeću katastarsku česticu:
k.č. br. 1462, površine 324 m2, odnosno 597 čhv.
k.č. br. 2006/dio, površine 13.973 m2, odnosno 2 rala 684 čhv.
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Članak 2.
Namjena zone je gospodarsko-poslovna (K) što podrazumijeva površine namijenjene
za proizvodna poduzeća, proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu
i skladištenje.
Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poslovne namjene razviti i
drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces
poslovne djelatnosti. Kao prihvatljiva djelatnosti u zoni je djelatnosti reciklaže organskog
otpada.
Članak 3.
Izgradnja unutar zone vršiti će se temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Grada
Duge Rese.
Članak 4.
Nositelj i organizator razvoja poduzetničke zone Šeketino Brdo je Grad Duga Resa.
Članak 5.
Sastavni dio ove Odluke čine:
1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica,
2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese s prikazom građevinskog
područja
zone poslovne namjene,
3. Izvadci iz zemljišnih knjiga obuhvaćenih katastarskih čestica;
4. Posjedovni listovi obuhvaćenih katastarskih čestica;
5. Podaci o poduzetničkom potencijalu temeljeni na pismima namjere.
Članak 6.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Gradskog vijeća Grada Duge Rese
(KLASA: 302-01/07-01/0008, URBROJ: 2133/03-02-01-07-4) donijeta 04. listopada 2007.
godine u dijelu koji se odnosi na poduzetničku zonu Šeketino Brdo.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku
Grada Duge Rese«.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 302-01/13-01/02
Duga Resa, 21. ožujka 2013.godine

59.
Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju malog gospodarstva (NN broj
29/02, 63/07, 53/12) i članka 86. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada
Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 09/05, 05/08, 03/12), članka 40. Statuta
Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 09/05), Gradsko vijeće Grada
Duge Rese na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o osnivanju poduzetničke zone Gornje Mrzlo Polje Mrežničko
Članak 1.
Poduzetnička zona Gornje Mrzlo Polje Mrežničko utvrđena je Prostornim planom
uređenja Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 09/05, 05/08, 03/12)
kao zona poslovne namjene K, odnosno kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja.
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Poduzetnička zona Gornje Mrzlo Polje Mrežničko obuhvaća površinu od cca 3,8 ha i
nalazi se u katastarskoj općini Mrežničko Mrzlo Polje, uz magistralni pravac MC 12/3,
državna cesta D-3 Karlovac (D 26) -Josipdol - Žuta Lokva - Senj (D 8) u naselju Gornje
Mrzlo Polje Mrežničko, neposredno između trase željazničke pruge magistralnog pravca
MG: Botovo (državna granica)-Koprivnica - Dugo Selo - Zagreb glavni kolodvor - KarlovacOštarije- Rijeka.
Područje zone je
neizgrađeno, a obuhvaća sljedeće katastarske čestice u
katastarskoj općini Mrežničko Mrzlo Polje u cijelosti:
k.č. br. 424/1 površine 8011m2 , odnosno 1 j 628 čhv, koja se cijepa na kčbr. 424/1
površine 4028 m2, odnosno 1120 čhv, k.č.br. 424/3 površine 1278 m2 , odnosno 355
čhv, kč.br. 424/4 površine 691 m2, odnosno 192 čhv, k.čbr. 424/5 površine 2014 m2;
odnosno 560 čhv.
k.č.br. 423/3 površine 2.298 m2 , odnosno 639 čhv.,koja se cijepa na k.č. br. 423/3
površine 1.165 m2, odnosno 324 čhv., k.č.br. 423/5 površine 23 m2, odnosno 6
čhv.,k.čbr. 423/6 površine 932m2, odnosno 259 čhv.
k.č.br. 422/1 površine 2.295 m2, odnosno 618 čhv., koja se se cijepa na k.č.br. 422/1
površine 1.023 m2, odnosno 284 čhv., k.čbr. 422/3 površine 3,0 m2 , odnosno 1
čhv.,k.čbr. 422/4 površine 1.269 m2; odnosno 353 čhv.
k.č.br. 423/2 površine 2.226 m2, odnosno 638 čhv., koja se cijepa na k.čbr. 423/2
površine 1.763 m2, odnosno 490 čhv., k.čbr. 423/4 površine 233 m2, odnosno 65 čhv.
k.č. br. 424/2 površine 1.980 m2, odnosno 550 čhv.
k.č. br. 423/1 površine 2.230 m2, odnosno 639 čhv.
k.č. br. 422/2 površine 2.557 m2, odnosno 711 čhv.
k.č. br. 410 površine 935 m2, odnosno 260 čhv.
k.č. br. 411 površine 1.360 m2,odnosno 372 čhv.
k.č. br. 412/1 površine 1.018 m2, odnosno 283 čhv.
k.č. br. 412/2 površine 838 m2, odnosno 233 čhv.
k.č. br. 412/3 površine 539 m2, odnosno 150 čhv.
k.č. br. 409 površine 2.068 m2, odnosno 575 čhv.
k.č. br. 408 površine 1.151 m2,odnosno 320 čhv.
k.č. br. 407 površine 1.413 m2, odnosno 393 čhv.
k.č. br. 395 površine 2.449 m2, odnosno 681 čhv.
k.č. br. 393/1 površine 1223 m2, odnosno 277 čhv.
k.č. br. 394 površine 180 m2, odnosno 55 čhv.
k.č. br. 393/2 površine 982 m2, odnosno 277 čhv.
te djelomično sljedeću katastarsku česticu:
k.č. br. 2753/1 dio, površine cca. 2.450 m2, odnosno cca 681 čhv.
Članak 2.
Namjena zone je gospodarsko-poslovna (K) što podrazumijeva površine namijenjene
za proizvodna poduzeća, proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu
i skladištenje.
Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poslovne namjene razviti i
drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces
poslovne djelatnosti.
Članak 3.
Izgradnja unutar zone vršiti će se temeljem odredbi Urbanističkog plana uređenja
poslovne zone Gornje Mrzlo Polje Mrežničko (Službeni glasnik Grada Duge Rese 01/09)
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Članak 4.
Nositelj i organizator razvoja poduzetničke zone Gornje Mrzlo Polje Mrežničko je
Grad Duga Resa.
Članak 5.
Sastavni dio ove Odluke čine:
1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica,
2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese s prikazom građevinskog
područja zone poslovne namjene i Urbanističkog plana uređenja poslovne zone
Gornje Mrzlo Polje Mrežničko.
3. Izvadci iz zemljišnih knjiga obuhvaćenih katastarskih čestica;
4. Posjedovni listovi obuhvaćenih katastarskih čestica;
5. Podaci o poduzetničkom potencijalu temeljeni na pismima namjere.
Članak 6.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Gradskog vijeća Grada Duge Rese
(KLASA:302-01/07-01/0008, URBROJ: 2133/03-02-01-07-4) donijeta 04. listopada 2007.
godine u dijelu koji se odnosi na poduzetničku zonu Gornje Mrzlo Polje Mrežničko.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 302-01/13-01/02
Duga Resa, 21. ožujka 2013.godine

60.
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu ( NN 87/08 i 136/12 ), članka 40. Statuta
Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 05/09) i čl. 17. Društvenog ugovora
Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. od 08.03.2011. god., Gradsko vijeće
Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o u v j e t n o m davanju suglasnosti na Odluku
Skupštine društva Razvojne agencije Karlovačke županije Karla d.o.o.
za zaduživanje i kupnju poslovnog prostora
Članak 1.
Prihvaća se Odluka Skupštine društva Razvojne agencije Karlovačke županije –
KARLA d.o.o. od 28.01.2013. god., broja: 79/13 o kupnji poslovnog prostora na adresi Jurja
Haulika 14, Karlovac, vlasništvo Obrtničke zadruge Karlovac, Jurja Haulika 14, Karlovac,
upisano u zk.ul. 2672, k.č.br. 1131, k.o. Karlovac II,ukupne površine 199.67 m 2 po
kupoprodajnoj cijeni od 850 eura/m2 što iznosi 169.719,50 eura u kunskoj protuvrijednosti
prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja pod uvjetom:
1. da se s navedenim dugoročnim zaduženjem Grada Duge Rese kao suvlasnika i
suosnivača Razvojne agencije Karlovačke županije Karla d.o.o. (godišnji anuitet u
iznosu od 16.160,39 kuna na 5 godina) suglasi Vlada RH na prijedlog ministra
financija, a što će potom potvrditi Gradsko vijeće Grada Duge Rese
i
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2. da opisana nekretnina koja je predmet kupoprodaje bude oslobođena založnog prava
( hipoteke ) odnosno da ista u trenuku stjecanja bude besteretna.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 302-01/13-01/01
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

61.
Na temelju članka 13. st. 3. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke
razrede (NN 092/2009) i čl. 40. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge
Rese 05/09), Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013.
godine donijelo je
ODLUKU
o prijedlogu promjene razreda turističkog mjesta Mrežnički Brig
na području Grada Duge Rese
Članak 1.
Predlaže se nadležnoj Turističkoj zajednici da podnese prijedlog Ministarstvu turizma
o promjeni razreda turističkog mjesta Mrežnički Brig na području grada Duge Rese i to iz
razreda B u razred C.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 334-01/13-01/01
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

62.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese
05/09), članka 9. i 14. Odluke o načinu i kriterijima dodjele počasti, javnih priznanja i
nagrada Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 2/2007, 7/2009), te čl. 2. i 3.
Odluke o ustanovljenju javnog priznanja naziva Povelja Grada Duge Rese s plaketom
(Službeni glasnik Grada Duge Rese 2/2011), Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29.
sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja i novčane nagrade za 2012. godinu
Članak 1.
Grad Duga Resa za naučite uspjehe i rezultate ostvarene u stručnom, umjetničkom,
znanstvenom, gospodarskom i drugom radu dodijelit će:
a) Povelju Grada Duge Rese s plaketom generalu - pukovniku Mladenu Markaču,
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b) godišnje javno priznanje zbog rezultata ostvarenih u 2012. godini:
-načelniku Odreda izviđača Spider, gosp. Željku Caru
-tvrtka Sajoma d.o.o. Hotel Frankopan.
Članak 2.
Grad Duga Resa za izuzetne rezultate na znanstvenom, obrazovnom, kulturnom,
športskom i drugim područjima života za 2012. godinu, dodijelit će novčanu nagradu:
a) u iznosu od 10.000,00 kuna Kulturno-umjetničkom društvu „Sveti Juraj“ Duga Resa
b) u iznosu od 10.000,00 kuna Streljačkom klubu „Duga Resa“.
Članak 3.
Povelja, javna priznanja i novčane nagrade dodijelit će se na svečanoj sjednici
Gradskog vijeća u prigodi obilježavanja Dana Grada i Dana zaštitnika Grada-svetog Petra.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 021-01/12-01/16
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

63.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese
5/2009) Gradsko Vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvještaj o radu Odbora za vatrogastvo i civilnu zaštitu za 2009.-2013.
II.
Izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 021-01/09-01/0045
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine
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64.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese
5/2009) Gradsko Vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvještaj o radu gradonačelnika za period 30. lipnja do 31. prosinca
2012. godine.
II.
Izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 021-01/10-01/13
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine

65.
Na temelju članka 40. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese
5/2009) Gradsko Vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu Savjeta mladih u 2012. godini.
II.
Izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Duge Rese.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.
KLASA: 021-01/11-01/25
Duga Resa, 21. ožujka 2013. godine
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GRADONAČELNIK
66.
Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Urednički pročišćeni
tekst, Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), i čl. 60. Statuta Grada Duge Rese
(Službeni glasnik Grada Duge Rese 09/13), gradonačelnik Grada Duge Rese, dana
03.04.2013. donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog cijena tržnice na malo i prigodne prodaje
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. na
prijedlog cijena tržnice na malo i prigodne prodaje, a koji prijedlog je sastavni dio ovog
Zaključka.
PRIJEDLOG CIJENA TRŽNICE NA MALO I PRIGODNE PRODAJE
I. Zakup poslovnog prostora na tržnici
JEDINICA
MJERE
I. zona
m2
II. zona
m2
Mjesečna naknada
za korištenje WC-a
II. Dnevni zakup prodajnog mjesta
- plaća se u blokovima
PRODAJNO
DUŽINA /M
MJESTO
Stol
1,70
Stol
0,30
Stol
0,85
Veliki stol
3,50

Vaga nosivosti do 10 kg

KN/DAN
1,46
0,58
39,00

CIJENA (U
KN) /DAN
6,75
1,87
3,37
18,75
KN/DAN
3,20

III. Prigodna prodaja na tržnici
Prostor od 2 m2

18,00 kn/dan

IV. Prigodna prodaja u Sv. Petru
Zakup prostora za licitarski šator ili stol

162,60 kn/dan

V. Cijene pod točkom I., II., III. i IV. izražene su bez PDV-a.
Članak 2.
Obvezuje se trgovačko društvo Čistoća Duga Resa d.o.o. da temeljem ovog
zaključka donese pročišćeni tekst Odluke o cijenama tržnice na malo i prigodne prodaje, te
da istu dostavi Gradu Dugoj Resi i ostalim nadležnim tijelima.
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Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom
Glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.
KLASA: 363-01/12-01/15
Duga Resa, 03. travnja 2013.

67.
Na temelju članka 97. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11) i članka 53. Statuta
Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/09) Gradonačelnik Grada
Duge Rese dana 03. travnja 2013. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave
asfaltiranja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese
za 2013. godinu
Članak 1.
Grad Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, Duga Resa, OIB 15857239976 je naručitelj
predmeta nabave asfaltiranja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Duge
Rese za 2013. godinu.
Članak 2.
Predmet nabave je asfaltiranja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada
Duge Rese za 2013. godinu.
Članak 3.
Vrsta postupka javne nabave je otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja
ugovora o javnoj nabavi.
Procijenjena vrijednost nabave je 1.074.880,00 kn.
Evidencijski broj nabave je: E-MV- 03/2013-5.
Članak 4.
Broj poziva na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike
Hrvatske je 2013/S 002-0017828 od dana 27. veljače 2013. godine.
Članak 5.
Zaprimljene su dvije ponude, i to od ponuditelja: MEŽNAR građevinske usluge, Belaj
27A, 47252 Barilović, OIB 13592397276 i ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1A, 47250 Duga
Resa, OIB 87802939719.
Članak 6.
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja MEŽNAR građevinske
usluge, Belaj 27A, 47252 Barilović u iznosu od 986.335,00 kuna bez PDV-a odnosno
1.232.918,75 kuna sa PDV-om.
Razlog odabira je zadovoljavanje uvjeta dokumentacije za nadmetanje i kriterija
odabira najniže cijene ponude.
Članak 7.
Primjenjuje se rok mirovanja od 10 dana od dana dostave Odluke o odabiru svakom
ponuditelju sukladno članku 98. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).
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Članak 8.
Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti
Ugovor o javnoj nabavi.
Članak 9.
Ova Odluka dostavlja se s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda bez
odgode ponuditeljima, preporučeno poštom s povratnicom.
Obrazloženje
Naručitelj je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11) proveo
otvoreni postupak javne nabave.
Naručitelj je izradio dokumentaciju za nadmetanje i objavio poziv za nadmetanje
otvorenog postupka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2013/S 0020017828 od dana 27. veljače 2013. godine.
Otvaranje ponuda bilo je javno dana 20. ožujka 2013. godine u 12:00 sati.
Ovlašteni predstavnici naručitelja utvrdili su da su do roka za dostavu ponuda
pristigle dvije ponude, i to od ponuditelja: MEŽNAR građevinske usluge, Belaj 27A, 47252
Barilović, OIB 13592397276 i ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1A, 47250 Duga Resa, OIB
87802939719.
Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponude utvrđeno je da je da su obje ponude
valjane i prihvatljive, jer su zadovoljile sve uvjete navedene u dokumentaciji za nadmetanje.
Nakon rangiranja valjanih ponuda i na temelju članka 82. stavke 1. točke 2. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), odnosno kriterija za odabir ponude - najniža
cijena, odabrana je ponuda ponuditelja MEŽNAR građevinske usluge, Belaj 27A, 47252
Barilović kao najpovoljnija. Ponuditelj je ponudio najnižu cijenu ponude za predmet nabave
asfaltiranja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2013. godinu.
Uputa o pravnom lijeku:
Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim člankom 141. i 145. Zakona o
javnoj nabavi (NN broj 90/11) izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave ako ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi, ako je
pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnog prava u
provedenom postupku.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv
način.
Rok za žalbu je 5 dana od dana primitka ove Odluke sukladno članku 146. stavak 1.
točka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11).
GRADONAČELNIK
Ivan Baršić, ing. stroj., v.r.
KLASA: 400-08/13-01/06
Duga Resa, 03. travnja 2013. godine

68.
Na temelju članka 97. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11) i članka 53. Statuta
Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/09) Gradonačelnik Grada
Duge Rese dana 14. ožujka 2013. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave
rekonstrukcije i prenamjene dijela zgrade učeničkog doma Blaž Lorković
u Dječji vrtić i jaslice
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Članak 1.
Grad Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, Duga Resa, OIB 15857239976 je naručitelj
predmeta nabave rekonstrukcije i prenamjene dijela zgrade učeničkog doma Blaž Lorković u
Dječji vrtić i jaslice.
Članak 2.
Predmet nabave je rekonstrukcija i prenamjena dijela zgrade učeničkog doma Blaž
Lorković, Dr. Ivana Banjavčića 2, k.č.br. 1599, k.o. Duga Resa (nova izmjera) u Dječji vrtić i
jaslice.
Članak 3.
Vrsta postupka javne nabave je otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja
okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u kojem nisu određeni svi uvjeti za
sklapanje ugovora o javnoj nabavi na razdoblje od dvije godine.
Procijenjena vrijednost nabave je 2.160.000,00 kn.
Evidencijski broj nabave je: E-MV- 02/2013.
Članak 4.
Broj poziva na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike
Hrvatske je 2013/S 002-0007093 od dana 28. siječnja 2013. godine.
Članak 5.
Zaprimljeno je osam ponuda, i to od ponuditelja: ĐURKIN d.o.o., Braće Graner 1,
40000 Čakovec, OIB 54258964237; TITAN CONSTRUCTA d.o.o., Zeleni trg 6a, 10000
Zagreb, OIB 89116114911; SPECTAR GRADNJA d.o.o. za građ. i trg., Kruge 9/1, 10000
Zagreb, OIB 36022528125; UNIVERZAL d.o.o., Matoševa 2, 47000 Karlovac, OIB
41544484470; AB GRADNJA d.o.o., Dr. V. Mačeka 26a, 47000 Karlovac, OIB
80739623528; SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47250 Duga Resa, OIB 14814013239; G.O.
„IZGRADNJA POPOVAČKI“, Kolarić 13a, 47220 Vojnić, OIB 34226355369; KOLOS d.o.o.,
Jozefinska 53, 47250 Duga Resa, OIB 73477654331.
Članak 6.
Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja SA BIŠĆAN d.o.o.,
Podvožić 16, 47250 Duga Resa u iznosu od 2.461.393,10 kuna bez PDV-a odnosno
3.076.741,38 kuna sa PDV-om.
Razlog odabira je zadovoljavanje uvjeta dokumentacije za nadmetanje i kriterija
odabira najniže cijene ponude.
Članak 7.
Primjenjuje se rok mirovanja od 10 dana od dana dostave Odluke o odabiru svakom
ponuditelju sukladno članku 98. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).
Članak 8.
Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti
Okvirni sporazum za razdoblje od dvije godine, na temelju kojeg će se zaključivati
pojedinačni ugovori o javnoj nabavi, a prema potrebi naručitelja.
Članak 9.
Ova Odluka dostavlja se s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda bez
odgode ponuditeljima, preporučeno poštom s povratnicom.
Obrazloženje
Naručitelj je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11) proveo
otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim
gospodarskim subjektom u kojem nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj
nabavi na razdoblje od dvije godine.
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Naručitelj je izradio dokumentaciju za nadmetanje i objavio poziv za nadmetanje
otvorenog postupka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2013/S 0020007093 (od dana 28. siječnja 2013. godine).
Otvaranje ponuda bilo je javno dana 27. veljače 2013. godine u 12:00 sati.
Ovlašteni predstavnici naručitelja utvrdili su da je do roka za dostavu ponuda pristiglo
osam ponuda, i to od ponuditelja: ĐURKIN d.o.o., Braće Graner 1, 40000 Čakovec, TITAN
CONSTRUCTA d.o.o., Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, SPECTAR GRADNJA d.o.o. za građ. i
trg., Kruge 9/1, 10000 Zagreb, UNIVERZAL d.o.o., Matoševa 2, 47000 Karlovac, AB
GRADNJA d.o.o., Dr. V. Mačeka 26a, 47000 Karlovac, SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16,
47250 Duga Resa, G.O. „IZGRADNJA POPOVAČKI“, Kolarić 13a, 47220 Vojnić, KOLOS
d.o.o., Jozefinska 53, 47250 Duga Resa.
Prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrđene su računske pogreške kod ponuditelja
ĐURKIN d.o.o., Braće Graner 1, 40000 Čakovec, TITAN CONSTRUCTA d.o.o., Zeleni trg
6a, 10000 Zagreb, UNIVERZAL d.o.o., Matoševa 2, 47000 Karlovac i AB GRADNJA d.o.o.,
Dr. V. Mačeka 26a, 47000 Karlovac. Nakon dostave zahtjeva ponuditeljima za prihvatom
ispravka računske pogreške, svi ponuditelji su u zahtijevanom roku dostavili prihvat ispravka
računske pogreške. Nakon prihvaćenih ispravaka računskih pogrešaka mijenjaju se ukupne
cijene ponuda ponuditelja, te sada iznose: 1) ĐURKIN d.o.o., Braće Graner 1, 40000
Čakovec - nakon izvršenih računskih ispravaka troškovnika proizlazi nova cijena ponude
(bez PDV-a) u ponudbenom listu koja iznosi 2.861.601,80 kn (umjesto 2.865.532,80kn),
PDV (25%) 715.400,45 (umjesto 716.383,20 kn), te ukupna cijena ponude sa PDV-om
iznosi 3.577.002,25 kn (umjesto 3.581.916,00 kn), 2) TITAN CONSTRUCTA d.o.o., Zeleni
trg 6a, 10000 Zagreb - nakon izvršenih računskih ispravaka troškovnika proizlazi nova cijena
ponude (bez PDV-a) u ponudbenom listu koja iznosi 2.751.707,40 kn (umjesto 2.770.510,40
kn) , PDV (25%) 687.926,85 kn (umjesto 692.627,60 kn), te ukupna cijena ponude sa PDVom iznosi 3.439.634,25 kn (umjesto 3.463.138,00 kn), 3) UNIVERZAL d.o.o., Matoševa 2,
47000 Karlovac - nakon izvršenih računskih ispravaka troškovnika proizlazi nova cijena
ponude (bez PDV-a) u ponudbenom listu
koja iznosi 2.518.121,30 kn (umjesto
2.561.542,70 kn) , PDV (25%) 629.530,33 (umjesto 640.385,67 kn), te ukupna cijena
ponude sa PDV-om iznosi 3.147.651,63 kn (umjesto 3.201.928,30 kn), 4) AB GRADNJA
d.o.o., Dr. V. Mačeka 26a, 47000 Karlovac - nakon izvršenih računskih ispravaka
troškovnika proizlazi nova cijena ponude (bez PDV-a) u ponudbenom listu koja iznosi
2.892.852,80 (umjesto 2.881.002,80 kn), PDV (25%) 723.213,20 (umjesto 720.250,70 kn),
te ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi 3.616.066,00 kn (umjesto 3.601.253,50 kn).
Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponude utvrđeno je da je da su sve ponude
valjane i prihvatljive, jer su zadovoljile sve uvjete navedene u dokumentaciji za nadmetanje.
Nakon rangiranja valjanih ponuda i na temelju članka 82. stavke 1. točke 2. Zakona o
javnoj nabavi Narodne novine broj 90/11 (kriterija za odabir ponude - najniža cijena)
odabrana je ponuda ponuditelja SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47250 Duga Resa, OIB
14814013239
kao najpovoljnija. Ponuditelj je ponudio najnižu cijenu ponude za predmet
nabave rekonstrukcije i prenamjene dijela zgrade učeničkog doma Blaž Lorković u Dječji
vrtić i jaslice.
Uputa o pravnom lijeku
Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim člankom 141. i 145. Zakona o
javnoj nabavi (NN broj 90/11) izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave ako ima ili je imala pravni interes za dobivanje okvirnog sporazuma, ako je pretrpjela
ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnog prava u provedenom
postupku.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv
način.
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Rok za žalbu je 5 dana od dana primitka ove Odluke sukladno članku 146. stavak 1.
točka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11).
GRADONAČELNIK
Ivan Baršić, ing. stroj., v.r.
KLASA: 400-08/13-01/03
Duga Resa, 14. ožujka 2013. godine

69.
Na temelju članka 100. stavka 4. točke 4. i članka 101. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine broj 90/11) i članka 53. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada
Duge Rese broj 5/09) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 14. ožujka 2013. godine donosi
slijedeću
O D L U K U
o poništenju postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B
Hotelske i restoranske usluge
Članak 1.
Grad Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, Duga Resa, OIB 15857239976 kao javni naručitelj,
donosi pisanu odluku o poništenju postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz
Dodatka II. B Hotelske i restoranske usluge.
Članak 2.
Predmet nabave su Hotelske i restoranske usluge.
Procijenjena vrijednost postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.
B temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i iznosi 47.360,00 kn, a
financijska sredstva su planirana i osigurana Proračunom Grada Duge Rese za 2013.
godinu.
Evidencijski broj nabave: E-MV-10/2013-4.
Članak 3.
Zaprimljeno je šest ponuda, od ponuditelja ZELENI KUT, Zvečaj 109, 47261 Zvečaj,
SAJOMA d.o.o., Petrakovo brdo 23/A, 47250 Duga Resa, ZAJED.UGOST.OBRT KASUNIĆ,
Naselje Curak 6, 47250 Duga Resa, VAJ PROMET, Donji Zvečaj 41, 47261 Zvečaj, MOTEL
ROGANAC d.o.o., Jozefinska cesta 8, 47250 Duga Resa, KAMP SLAPIĆ, Mrežnički brig bb,
47250 Duga Resa.
Članak 4.
Pristigle ponude su odbijene i isključene sukladno člancima 93. i 94. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj 90/11), te nakon isključenja i odbijanja ponuda nije preostala
niti jedna valjana ponuda što je i razlog poništenja postupka sklapanja ugovora o javnim
uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, E-MV-10/2013-4.
Članak 5.
Primjenjuje se rok mirovanja od 10 dana od dana dostave Odluke o poništenju
ponuditelju, sukladno članku 101. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 6.
Naručitelj će po konačnosti ove Odluke ponovno pokrenuti postupak za predmetnu
nabavu.
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Obrazloženje
Naručitelj je na temelju članka 44. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj
90/11) proveo postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o
javnoj nabavi.
Naručitelj je izradio dokumentaciju za nadmetanje i objavio Zahtjev za prikupljanje
ponuda zajedno sa dokumentacijom na internetskim stranicama Grada Duge Rese dana
20.02.2013. godine.
Prilikom otvaranja ponuda dana 07. ožujka 2013. godine utvrđeno je da ponude
ponuditelja SAJOMA d.o.o., Petrakovo brdo 23/A, 47250 Duga Resa ,
ZAJED.UGOST.OBRT KASUNIĆ, Naselje Curak 6, 47250 Duga Resa, MOTEL ROGANAC
d.o.o., Jozefinska cesta 8, 47250 Duga Resa i KAMP SLAPIĆ, Mrežnički brig bb, 47250
Duga Resa nisu cjelovite, odnosno da nisu uvezane u cjelinu, kako bi se onemogućilo
naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude npr. jamstvenikom - vrpcom čija su
oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnuta žigom sukladno točki 5.1.
dokumentacije za nadmetanje i članku 11. Uredbe o načinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine broj 10/12), te se iste
isključuju iz daljnjeg postupka pregleda i ocjene ponuda.
Prilikom pregleda i ocjene preostalih ponuda od strane ovlaštenih predstavnika
naručitelja utvrđeno slijedeće:
1) Ponuditelj U.O. ZELENI KUT, Zvečaj 109, Duga Resa je dostavio Izvadak iz obrtnog
registra stariji od tri mjeseca računajući od dana objave zahtjeva za prikupljanje ponuda na
internetskim stranicama Grada Duge Rese, što nije u skladu sa točkom 4.1.1. dokumentacije
za nadmetanje. Ponuditelj je dostavio za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 67. točke 1.
stavke 1. (Zakona o javnoj nabavi Narodne novine broj 90/11) Uvjerenje od Općinskog suda
u Karlovcu, što nije pravovaljani dokaz, budući da njime nisu dokazane sve činjenice
nekažnjavanosti koje se traže u postupku javne nabave članak 67. stavka 1. točka 1.
(Zakona o javnoj nabavi Narodne novine broj 90/11) navedene u točki 3.1.1. dokumentacije
za nadmetanje. Obzirom da sukladno odredbi članka 86. Kaznenog zakona (Narodne novine
broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00,51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07,
152/08 i 57/11) gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj nisu u mogućnosti ishoditi
podatke iz kaznene evidencije za potrebe dokazivanja činjenice nekažnjavanosti u postupku
javne nabave, natjecatelji ili ponuditelji čije je sjedište u Republici Hrvatskoj kao dokaz
nekažnjavanosti dostavljaju izjavu koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta, za sebe i za gospodarski subjekt, da ne postoje
okolnosti iz članka 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (ogledni primjerak Izjave o
nekažnjavanju dan je u Obrascu 2. dokumentacije za nadmetanje). Sukladno navedenom
ponuda ponuditelja se isključuje iz postupka javne nabave, te se ocjenjuje kao neprihvatljiva;
2) Ponuditelj VAJ PROMET, Donji Zvečaj 41, 47250 Duga Resa stranice ponude je označio
samo rednim brojem stranice, što nije sukladno točki 5.1. dokumentacije za nadmetanje i
članku 11. stavki 6. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i
ponudama, gdje se navodi da se stranice ponude označavaju brojem da je vidljiv redni broj
stranice i ukupan broj stranica ponude (redni broj stranice/ukupan broj stranice). Sukladno
navedenom ponuda ponuditelja se odbija i ocjenjuje kao neprihvatljiva.
Sukladno navedenom i članku 100. stavki 4. točke 4. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine broj 90/11) postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.
B Zakona o javnoj nabavi se poništava.
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Uputa o pravnom lijeku:
Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim člankom 141. i 145. Zakona o
javnoj nabavi (NN broj 90/11) izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave ako ima ili je imala pravni interes za dobivanje okvirnog sporazuma, ako je pretrpjela
ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnog prava u provedenom
postupku.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv
način.
Rok za žalbu je 5 dana od dana primitka ove Odluke sukladno članku 146. stavak 1.
točka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11).
GRADONAČELNIK
Ivan Baršić, ing. stroj., v.r.
KLASA: 400-08/13-01/05
Duga Resa, 14. ožujka 2013. godine

70.
Na temelju članka 143. stavak 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj I srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), Odluke
Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite
učenike srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2013.g. (NN br. 6/13) i članka 53. Statuta
Grada Duge Rese (Službeni Glasnik Grada Duge Rese broj 07/09, 02/13) Gradonačelnik
Grada Duge Rese dana 26.03.2013. godine donosi
O D L U K U
o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza
učenika srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Duge Rese za razdoblje
travanj – lipanj 2013.g.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza
učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Duge Rese, a pohađaju
srednju školu na području Karlovačke županije i koji navedeno pravo ostvaruju sukladno
Odluci Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za
redovite učenike srednjih srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2013.g.od dana
10.siječnja 2013.g. (NN br.6/13).
Članak 2.
Javnim prijevozom učenika u smislu odredbi ove Odluke smatra se putnički javni
linijski prijevoz autobusom ili željeznicom od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.

-

-

Članak 3.
Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza su:
da su redoviti učenici srednjih škola na području Karlovačke županije ili drugih
županija ukoliko na području Karlovačke županije nema takove škole odnosno
programa
da imaju prebivalište na području Grada Duge Rese
da imaju boravište odnosno smještaj u Đačkom domu u Dugoj Resi
da im je udaljenost od mjesta prebivališta do škole veća od 5 km.
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Članak 4.
Iznimno od prethodnog članka pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ne
ostvaruju učenici koji su smješteni u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova
školovanja.
Članak 5.
Odlukom Vlade RH iz članka 1. ove Odluke osigurana su sredstva iz državnog
proračuna u iznosu od 75% od iznosa cijene mjesečne karte unutar utvrđenog limita od
strane Vlade RH, dok će preostalih 25% do punog iznosa mjesečne karte sufinancirati
prijevoznik Autotransport Karlovac d.d.
Grad Duga Resa sufinancirat će troškove prijevoza učenika srednjih škola sa
područja Grada Duge Rese zajedno sa Karlovačkom županijom u jednakim udjelima do
razlike iznosa pune povećane cijene mjesečne karte (svaki u 50% troškova), odnosno Grad
Duga Resa sufinancirat će dodatnih 25% od cijene mjesečne učeničke karte koje prelaze
limit cijena iz stavka 1. ovog članka.
Subvencija iz stavka 2. financira se sredstvima Proračuna Grada temeljem Programa
javnih potreba u školstvu – iznad standard za 2013. godinu (Službeni glasnik Grada Duge
Rese br. 09/12).
Članak 6.
Učenici ostvaruju pravo korištenja subvencije kupnjom mjesečnih karata kod
prijevoznika, a na temelju odluke nadležnog Upravnog odjela Karlovačke županije kojem
škole dostavljaju ovjerene popise učenika za koje je utvrđeno da ostvaruju pravo na
sufinanciranje troškova prijevoza učenika.
Nakon što utvrde prava učenika, navedene popise škole dostavljaju jedinicama
lokalne samouprave i prijevozniku.
Grad će za potrebe provođenja ove odluke po potrebi koristiti podatke škola, drugih
tijela i institucija (Karlovačke županije).
Članak 7.
Ova Odluka primjenjuje se na subvenciju prijevoza učenika srednjih škola s područja
Grada Duge Rese za razdoblje od 1.04. do 15.06.2013.godine.
Članka 8.
S prijevoznicima iz članka 2. ove Odluke sklopiti će se Ugovori
regulirati međusobna prava i obveze.

kojima će se

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u
Službenom glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.
KLASA: 602-01/12-01/02
Duga Resa, 26. ožujka 2013.godine
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71.
Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih
potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br.07/09, 07/10,07/11)
gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 01. ožujka 2013.g. donosi
ODLUKU
o dodjeli jednokratne potpore studentici Matei Šeketi
I.
Matea Šeketi iz Duge Rese, Belajska Vinica 70, studentici treće godine Medicinskog
fakulteta Rijeci, odobrava se jednokratna potpora kao pomoć za nabavu udžbenika i druge
stručne literature u iznosu od 1.000,00 kn, zbog teške financijske situacije.
II.
Navedeni iznos isplatiti će se na žiro račun studentice broj 2400008-3110170609
kod Karlovačke banke d.d., a sredstva su osigurana u Proračunu Grada za 2013. godinu,
razdjel 03, glava 33, konto 37215.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.
KLASA: 602-01/12-01/06
Duga Resa, 01. ožujka 2013. godine

72.
Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih
potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br.07/09, 07/10,07/11)
gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 01. ožujka 2013.g. donosi
ODLUKU
o dodjeli jednokratne potpore studentu Kristijanu Jurčeviću
I.
Kristijanu Jurčeviću iz Duge Rese, Mrežnički Brig 98, student prve godine stručnog
studija strojarstva na Veleučilištu u Karlovcu, odobrava se jednokratna potpora kao pomoć
za nabavu udžbenika i druge stručne literature u iznosu od 1.000,00 kn, zbog teške
financijske situacije.
II.
Navedeni iznos isplatiti će se na žiro račun studentice broj 3102337854 kod Erste
BANK, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada za 2013. godinu, razdjel 03, glava 33,
konto 37215.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.
KLASA: 602-01/12-01/06
Duga Resa, 01. ožujka 2013. godine
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73.
Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih
potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br.7/09, 7/10,7/11)
Gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 01.ožujka 2013.g. donosi
ODLUKU
o dodjeli jednokratne potpore studentici Davorki Bišćan
I.
Davorki Bišćan iz Duge Rese, Brodac 2, studentici pete godine Filozofskog fakulteta
u Zagrebu na Odsjeku za psihologijiu, odobrava se jednokratna potpora za troškove
medicinske rehabilitacije i liječenja zbog posljedica teške prometne nesreće u iznosu od
3.000,00 kn.
II.
Navedeni iznos isplatiti će se na žiro račun studentice broj 2340009-3209236342
kod Privredne banke d.d. Zagreb, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada za 2013.
godinu, razdjel 03, glava 33, konto 37215.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.
KLASA: 602-01/12-01/06
Duga Resa, 01.ožujka 2013. godine

74.
Na temelju članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih
potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br.07/09, 07/10,07/11)
gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 11. ožujka 2013. g. donosi
ODLUKU
o dodjeli jednokratne potpore studentici Valentini Jurčeviću
I.
Valentini Jurčević iz Duge Rese, Mrežnički Brig 98, studentica druge godine
Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, odobrava se jednokratna potpora kao pomoć za nabavu
udžbenika i druge stručne literature u iznosu od 1.000,00 kn, zbog teške financijske
situacije.
II.
Navedeni iznos isplatiti će se na žiro račun studentice broj 3102316987 kod ERSTE
BANK, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada za 2013. godinu, razdjel 03, glava 33,
konto 37215.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.
KLASA: 602-01/12-01/06
Duga Resa, 11. ožujka 2013. godine

BROJ 2.

-

2013. GODINA „SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE“

STRANA 140.

75.
Na temelju članka 14.b Pravilnika o stipendiranju studenata i odobravanju
jednokratnih potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 7/09,
7/10, 7/11) gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 01. ožujka 2013.g. donosi
O D L U K U
o odobravanju statusa mirovanja stipendije studentice Sandre Halovanić
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se studentici Sandri Halovanić, Gornje Mrzlo Polje 157,
Duga Resa mirovanje stipendije Grada Duge Rese za akademsku godinu 2012./13., zbog
teške materijalne situacije.
Članak 2.
Studentica se obvezuje da će istekom ove akademske godine 2012./13. regulirati s
Gradom Duga Resa kao davateljem stipendije prava i obveze sukladno Pravilniku o
stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima (Službeni
Glasnik Grada Duge Rese br. 07/09,07/10,07/11) prema kojem će se utvrditi da li je
studentica regulirala status redovnog studenta, odnosno ispunila uvjete za upis III. god.
studija.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing. stroj., v.r.
KLASA: 602-01/12-01/06
Duga Resa, 01. ožujka 2013. godine

76.
Na temelju članka 14.b Pravilnika o stipendiranju studenata i odobravanju
jednokratnih potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 7/09,
7/10, 7/11) gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 1.ožujka 2013.g. donosi
O D L U K U
o odobravanju statusa mirovanja stipendije studentice Matee Šekete
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se studentici Matei Šeketi, Belajska Vinica 70, Duga
Resa mirovanje stipendije Grada Duge Rese za akademsku godinu 2012./13., zbog teške
materijalne situacije.
Članak 2.
Studentica se obvezuje da će istekom ove akademske godine 2012./13. regulirati s
Gradom Duga Resa kao davateljem stipendije prava i obveze sukladno Pravilniku o
stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima (Službeni
Glasnik Grada Duge Rese br. 07/09,07/10,07/11) prema kojem će se utvrditi da li je
studentica regulirala status redovnog studenta, odnosno ispunila uvjete za upis IV. god.
studija.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing. stroj., v.r.
KLASA: 602-01/12-01/06
Duga Resa, 01. ožujka 2013. godine
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PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STAMBENE, PRAVNE I OPĆE
POSLOVE TE MJESNU SAMOUPRAVU
77.
Na temelju članka 15. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Duge Rese za 2013.g.
(Službeni glasnik Grada Duge Rese br.09/12) pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove te mjesnu samoupravu donosi dana
25.02.2013.g. sljedeći
Z A K LJ U Č A K
o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2013.g, razdjel 03, glava 35,
konto 38114 – tekuće donacije
I.
Odobrava se isplata sredstava Udruzi za zaštitu potrošača Grada Karlovca
„KORANA“ u svrhu financijskog podupiranja projekta „JA STUDENT“ na natječaj Karlovačke
županije, u iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2013.g.,
razdjel 03, glava 35, konto 381 – tekuće donacije.
II.
Sredstva će se doznačiti na žiro račun Udruge broj 2400008 – 1110064858 kod
Karlovačke Banke.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
PROČELNICA:
Kristina Luketić, dipl.iur., v.r.
KLASA: 330-01/09-01/0001
Duga Resa, 01. ožujka 2013. godine

78.
Na temelju članka 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2013.
godine (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 09/12) pročelnica Upravnog odjela za
gospodarstvo i društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove te mjesnu
samoupravu donosi dana 27. ožujka 2013. sljedeći
ZAKLJUČAK
o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese
za 2013. godinu, razdjel 03, glava 40, konto 32321
- usluge tek. i inv. održavanja građevinskih objekata
I.
Odobrava se plaćanje sredstava u iznosu od 484,79 kn Matiji Rendiću iz Duge
Rese, Kasar 14, za pokriće troškova uređenja dodijeljenog stana u Kasaru 14, temeljem
računa Sagova Zagreb od 26. ožujka 2013. godine.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Grada za 2013. godinu, razdjel
03, glava 40, konto 32321 – usluge tek. i inv. održavanja građevinskih objekata.
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II.
Sredstva će se isplatiti u gotovini na blagajni Grada Duge Rese.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
PROČELNICA:
Kristina Luketić, dipl.iur., v.r.
KLASA: 371-02/13-01/03
Duga Resa, 27. ožujka 2013. godine

ODBOR ZA ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE,
KULTURU, TJELESNU KULTURU I ŠPORT
79.
Na temelju članka 7. Pravilnika o stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih
potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese 7/09, 7/10, 7/11) Odbor
za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, dana 4. ožujka 2013.g.
donio je
ODLUKU
o utvrđivanju liste reda prvenstva i
dodjeli stipendija za akademsku godinu 2012./2013.
Članak 1.
Utvrđuje se lista reda prvenstva za dodjelu stipendija studentima za akademsku
godinu 2012./13. koja je sastavni dio ove Odluke, po natječaju objavljenom u Večernjem
listu dana 7. siječnja 2013.godine.
Članak 2.
Sedam (7) stipendija u iznosu od 700,00 kn mjesečno za deset mjeseci akademske
godine 2012./13. dodjeljuju se studentima kako slijedi:
1. Samantha Maležić, Trg Kralja Tomislava 4, studentica I. godine studija Strojarstvo na
fakultetu Strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu,
2. Denis Frketić, Frankopanska ulica 11, student I. godine studija Upravljanje sigurnošću
hrane na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
3. Renato Frketić , Frankopanska ulica 11, student IV. godine studija Poslovna ekonomija na
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
4. Filip Stipčić, Mrežnički Brig 50 A, student I. godine na studiju Geodezije i geoinformatike
na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
5. Darija Zinaja, Belavići 34 A, , studentica II.godine Preddiplomskog sveučilišnog studija
ruskog jezika i književnosti i Preddiplomskog sveučilišnog studija francuskog jezika i
književnosti Sveučilišta u Zadru,
6. Martina Fudurić, Donji Zvečaj 41 A, studentica III.godine Pravnog Fakulteta Sveučilišta u
Rijeci,
7. Mihaela Pavlaković, Mrežnički Brig 26, studentica I. godine Učiteljskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
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Jedna stipendija (1) u iznosu od 500,00 kn mjesečno za deset mjeseci akademske
godine 2012./13. dodjeljuje se studentici:
8. Mirjani Mihalić, Mrežničko Dvorište 15, studentica III.godine na studiju Ugostiteljstva na
Veleučilištu u Karlovcu.
Članak 3.
Utvrđuje se da sljedeći studenti ne zadovoljavaju uvjetima natječaja:
- iz razloga što prosjek prihoda po članu domaćinstva prelazi iznos od 2.000,00 kn, sukladno
članku 9. točka b):
1. Josip Vratarić, Domobranska 97, student I. godine studija na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Rijeci,
2. Iva Brkić, Šeketino Brdo 21, studentica I. godine studija na Građevinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu,
3. Maja Biličić, Đure Tomičića 1, studentica III. godine studija Anglistika i antropologija na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
4. Martin Erdeljac, Andrije Palmovića 8, student IV. godine Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrfebu,
5. Nika Oršanić, Vinička 29, studentica III. godine studija Anglistika i skandinavistika na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Članak 4.
Utvrđuje se da Valentina Jurčević, Mrežnički Brig 98, studentica II. godine
Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete natječaja za dodjelu
stipendije Grada Duge Rese, ali ista stipendija se ne dodjeljuje s obzirom da je imenovana
ostvarila pravo na državnu stipendiju.
Članak 5.
Ova Odluka dostavlja se svim sudionicima natječaja, zajedno sa listom reda
prvenstva koja je sastavni dio Odluke.
Sudionici natječaja koji nisu zadovoljni rezultatima natječaja imaju pravo podnošenja
prigovora Gradonačelniku u roku od 8 dana oda dana primitka Odluke o dodjeli stipendija.
Članak 6.
Međusobna prava i obveze Grada Duge Rese kao davatelja stipendije i studenta
stipendista, regulirat će se posebnim ugovorom za čije se zaključivanje ovlašćuje
Gradonačelnik.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Duge Rese, te stupa na
snagu osmog dana od dana objave.
PREDSJEDNIK ODBORA :
Davor Bišćan, dipl.krim., v.r.
KLASA: 602-01/12-01/06
Duga Resa, 4.ožujka 2013. godine
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