
 

SADRŽAJ 
SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA DUGE RESE 

IZDANOG U 2019. GODINI 
 

GRADSKO VIJEĆE 
 

OPĆI AKTI 
 
ZAKLJUČAK  o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018.  1 
 
GODIŠNJE  izvješće o radu Savjeta mladih Grada Duge Rese za 2018. godinu 3 
 
ODLUKA  o dodjeli javnih priznanja i novčanih nagrada Grada Duge Rese  

za 2018. godinu        6 
 
ODLUKA  o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i  
   namještenika u gradskoj upravi      7 
 
ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj –  

lipanj 2019. godine        9
  

ODLUKA  o osnivanju javne ustanove za poticanje lokalnog razvoja   13 
 
PLAN   rada Gradskog vijeća za 2020. godinu     13 
 
PLAN   i program rada Savjeta mladih Grada Duge Rese za 2020. godinu 13 
 
ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog vijeća Grada Duge Rese za  

2019. godinu         13 
 
ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave za 2019. godinu  13 
 

FINANCIJE 
 
ODLUKA  o visini paušalnog  poreza  za djelatnosti iznajmljivanja i  
   smještaja u turizmu na području Grada Duge Rese    1 
 
ODLUKA  o visini osnovice za obračun plaća radnika Dječjeg vrtića Duga  
   Resa          1 
 
ODLUKA  o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova  
   predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u  
   Gradskom vijeću Grada Duge Rese iz proračuna Grada Duge  
   Rese za 2019. godinu       1 
 
ZAKLJUČAK  o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe  
   Grada Duge Rese za 2018. godinu      1 
 
ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za  
   uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese    2 
 
ODLUKA  o stavljanju van snage Odluke o kapitalnoj pomoći tvrtki  

Komunalno Duga Resa d.o.o. za radove na sanaciji cjevovoda  
u naselju Šeketino Brdo i Lišnica      2 



 

 
ODLUKA  o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu  
   Čistoća Duga Resa d.o.o.       2 
 
ZAKLJUČAK  o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe 
   Grada Duge Rese za 2019. godinu      2 
 
ODLUKA  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese  

za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine     4 
 
ODLUKA  o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu    4 
 
ODLUKA   o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Duge Rese za 2019.   5 
 
PRVA    izmjena i dopuna Plana nabave, roba, radova i usluga za 2019.  5 
 
ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za sanaciju  
   gubitaka vode – Duga Resa i okolne općine     6 
 
ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za  

sanaciju gubitaka vode – Duga Resa i okolne općine   6 
 

ZAKLJUČAK  o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe  
Grada Duge Rese za 2019. godinu      6 

 

ZAKLJUČAK  o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe  
Grada Duge Rese za 2019. godinu      7 

 

ODLUKA  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za  
razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine      9 

 

ODLUKA o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za sufinanciranje 
radova rekonstrukcije kanalizacije na kupalištu u Dugoj Resi  9 

 

ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za izradu   
projektne dokumentacije izgradnje sanitarnog kanala naselja Varoš- 
Bosiljevo, Duga Resa        9 

 

ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za sanaciju  
gubitaka vode – Duga Resa i okolne općine     9 

 

ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za sanaciju  
gubitaka vode – Duga Resa i okolne općine     9 

 

ODLUKA o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za kanalizaciju 
naselja Curak – novi dio       9 

 

ODLUKA o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za sufinanciranje 
projektne dokumentacije – Novigrad na Dobri    9 

 

ZAKLJUČAK  o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada  
Duge Rese za 2019. godinu       9 

 

ODLUKA  o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Čistoća Duga  
Resa d.o.o. za nabavu traktora s priključcima putem financijskog 
leasinga         9 



 

PRORAČUN  Grada Duge Rese za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 12 
 
ODLUKA  o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2020. godinu   12 
 
ODLUKA  o lokalnim porezima        13 
 
ODLUKA  o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih  

vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Duge Rese iz proračuna  
Grada Duge Rese za 2020. godinu      13 

 
ODLUKA  o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika  

gradonačelnika Grada Duge Rese      13 
 
ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za vodovod  

Jarče Polje-Zvečaj        13 
 

ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za vodoistražne  
radove Duga Resa-Generalski Stol      13 

 
ODLUKA o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za kanalizaciju 

naselja Curak – novi dio       13 
 
ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za uređenje  

vodnih građevina Grada Duge Rese      13 
 
ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za sanaciju  

gubitaka vode – Duga Resa i okolne općine     13 
 
ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za izradu  

projektne dokumentacije izgradnje sanitarnog kanala naselja Varoš- 
Bosiljevac, Duga Resa       13 

 
ODLUKA  o kapitalnoj pomoći tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za izradu  

projektne dokumentacije izgradnje sanitarnog kanala i vodoopskrbnog 
cjevovoda Sunčano naselje Duga Resa     13 

 
ZAKLJUČAK  o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada  

Duge Rese za 2019. godinu       13 
 

IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 
 
ODLUKA  o pristupanju novog člana trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa  

d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Čistoća  
Duga Resa d.o.o.         6 

 
ODLUKA  o neposrednoj prodaji poslovnog udjela Grada Duge  

Rese u trgovačkom društvu Radio Mrežnica d.o.o. Duga Resa  6 
 
ODLUKA  o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. br.  

1364/1 /PUT/ k.o. Mrežnički Novaki      6 
 
ODLUKA  o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za k.č. broj 760/5 i  

statusa puta za k.č.broj 762/6 u k.o. Gornji Zvečaj    9 
 
 



 

PLAN   upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Duge Rese za 2020. godinu 13 
 
 

PLANOVI, PROGRAMI, PROJEKTI I GRAĐENJE 
 
ODLUKA  o suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Karlovca 2 
 
IZVJEŠĆE  o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu   3 
 
 
IZVJEŠĆE  o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2018.  4 
 
IZVJEŠĆE  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  

Gradu Dugoj Resi za 2018. godinu      4 
 
IZVJEŠĆE  o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 2018. godinu    4 
 
PLAN   gradnje komunalnih vodnih građevina u 2019. godini – rebalans I. 5 
 
PROGRAM  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu  
   Dugoj Resi za 2019. godinu – rebalans I.     5 
 
PROGRAM  održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 2019.  
   godinu – rebalans I.        5 
 
ODLUKA  o suglasnosti Grada Duge Rese da se za potrebe provođenja  

programa „Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za  
područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za finaciranje  
iz EU fondova“ područje Grada Duge Rese obuhvati unutar  
Projekta III (Grad Duga Resa te Općine Barilović, Krnjak,  
Vojnić, Cetingrad i Tounj), te da Nositelj Projekta III bude  
Karlovačka županija        6 

 
ODLUKA  o davanju suglasnosti i ovlaštenja Karlovačkoj županiji da  

može poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom  
– iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i  
Ograničenim pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta  
unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj  
infrasstrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima  
ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP)  
može zastupati interese Grada Duge Rese te da izvrši prijavu 
Programa razvoja širokopojasnog interneta (u daljnjem tekstu:  
PRŠI-ja) na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u  
postupku pred-odabira       6 

 
ODLUKA   o usvajanju konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog  

plana uređenja Grada Duge Rese      7 
 
PLAN   gradnje komunalnih vodnih građevina u 2020. godini    12 
 
PROGRAM  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 200. godini 12 
 
PROGRAM  održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 2020.  12 
 



 

IZMJENE  Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za  
2019. godinu – rebalans I.       13 

 
IZMJENE  Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini – rebalans I.        13 
 

STAMBENA I KOMUNALNA DJELATNOST 
 
ODLUKA  o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi     3 
 
ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu    6 
 
ODLUKA  o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese  6 
 
ODLUKA  o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora     6 
 
ODLUKA   o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine poslovnog  

prostora i javnih površina        6 
 
PRAVILNIK  o najmu stanova        7 
 
ODLUKA  o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  9 
 
ZAKLJUČAK  o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa  

pokojnika          13 
 
ZAKLJUČAK  o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga javne  

tržnice na malo         13 
 
 

POLJOPRIVREDA, GOSPODARSTVO, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO 
 
ODLUKA  o poništenju Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim  

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Duge  
Rese          2 

 
ODLUKA  o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Duge Rese  2 
 
IZMJENE   i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na  
   području Grada Duge Rese za 2019. godinu    5 
 
PROGRAM  potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese  

za 2020.         12 
 
ZAKLJUČAK  o usvajanju Informacije o radu i poslovanju pravnih osoba u  

su-vlasništvu Grada Duge Rese za 2018. godinu    13 
 
 

PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, KULTURA I ŠPORT, SOCIJALNI PROGRAM 
 
PLAN   izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za Grad Dugu Resu 3 
 
ODLUKA  o davanju suglasnosti na Pravilnik o postupku i mjerilima upisa djece u  

Dječji vrtić Duga Resa       3 



 

 
ODLUKA  o uključenju Grada Duge Rese u akciju Gradovi i općine –  

prijatelji djece         3 
 
IZMJENE  i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  

obrazovanju za Grad Dugu Resu u 2019. godini    5 
 
IZMJENE  i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za  

2019. godinu         5 
 
IZMJENE  i dopune Programa javnih potreba u školstvu – iznad standarda  

Grada Duge Rese za 2019. godinu      5 
 
IZMJENE  Programa javnih potreba u sportu Grada Duge Rese za 2019.   5 
 
ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju knjižnično-čitaoničke  

djelatnosti iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i  
osnivanju javne ustanove Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa 6 

 
ODLUKA  o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske  

knjižnice i čitaonice Duga Resa      6 
 
PRAVILNIK  o studentskim stipendijama i odobravanju jednokratnih potpora  

darovitim studentima        7 
 
PROGRAM  Projekta „Grad Duga Resa – prijatelj djece“ od 2019.-2021. godine 9 
 
PLAN   aktivnosti „Grad Duga Resa – prijatelj djece“ za 2019. godinu  9 
 
PROGRAM  javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2020. godinu    12 
 
PROGRAM  javnih potreba u školstvu – iznad standarda Grada Duge Rese za 2020.  12 
 
PROGRAM  javnih potreba u sportu Grada Duge Rese za 2020. godinu  12 
 
PROGRAM javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Dugu Resu u 

2020. g.         12 
 
ODLUKA o socijalnoj skrbi        12 
 
FINANCIJSKI  plan za provedbu prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada  

Duge Rese za 2020. godinu       12 
 
PROGRAM  socijalne pomoći iznad standarda za 2020. godinu     12 
 
 

UDRUGE, CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO 
 
ODLUKA   o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Duge Rese   5 
 
ODLUKA  o izmjeni i dopuni Financijskog plana za provedbu prava  
   propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Duge Rese za 2019.  5 
 
ODLUKA  o izmjeni Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti  

Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Karlovac za 2019.   5 



 

ODLUKA  o sklapanju Povelje o uzajamnoj pomoći u slučaju prirodnih i  
   drugih katastrofa između Grada Duge Rese, Vatrogasne zajednice  

Grada Duge Rese i Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa iz 
Republike Hrvatske i Općine Črnomelj, Gasilske Zveze Črnomelj i  
Območno združenje rdečega križa Slovenije Črnomelj iz Republike  
Slovenije         6 

 
ODLUKA   o izmjeni Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na  

području Grada Duge Rese u 2019. godini s financijskim učincima  
za trogodišnje razdoblje       6 

 
IZVJEŠĆE  o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg  

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje  
Grada Duge Rese za 2018. godinu      6 

 
PROVEDBENI plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Duge  

Rese za 2019. godinu       6 
 
ODLUKA  o godišnjem usklađenju Plana zaštite od požara Grada Duge Rese 6 
 
ODLUKA  o donošenju Plana djelovanja u području elementarnih nepogoda  

za područje Grada Duge Rese za 2019. godinu    6 
 
PROGRAM  javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe  

spašavanja – Stanice Karlovac za 2020. godinu    12 
 
ODLUKA  o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.  13 
 
ANALIZA  stanja sustava civilne zaštite na području Grada Duge Rese za 2019. g. 13 
 
GODIŠNJI  plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Duga Resa u 2020.  

godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje   13 
 
 

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
 
RJEŠENJE  o razrješenju članice i zamjenika članice Savjeta mladih Grada Duge  

Rese          2 
 

RJEŠENJE  o imenovanju Komisije za raspolaganje imovinom Grada Duge Rese 2 
 
ODLUKA  o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 

 nepogoda         6 
 
RJEŠENJE  o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Duga Resa   7 
 
ODLUKA o razrješenju predsjednika Mandatne komisije i Odbora za proračun i 

financije i imenovanju predsjednika Mandatne komisije i Odbora za  
proračun i financije        13 

 
 
 
 
 
 



 

GRADONAČELNIK 
 

OPĆI AKTI 
 
PLAN   prijma u službu u upravna tijela Grada Duge Rese za 2019.  1 
 
ODLUKA  o upotrebi grba Grada Duge Rese      3 
 
ODLUKA  o upotrebi grba Grada Duge Rese      3 
 
ODLUKA  o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu i prijedlog Pravilnika o  

sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Komunalnog Duga  
Resa d.o.o.         6 

 
ODLUKA  o davanju suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga groblja i ukopa 6 
 
ODLUKA  o organizaciji obilježavanja Dana Grada i Grin Fest-a za 2019.   6 
 
ODLUKA  o izmjeni i dopuni Odluke o primjeni materijalnih prava utvrđenih  

Pravilnikom o radu službenika i namještenika upravih tijela Grada  
Duge Rese od 31.12.2018.       7 

 
ODLUKA  o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela gradske  

uprave Grada Duge Rese       7 
 
ODLUKA  o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela gradske  

uprave Grada Duge Rese       8 
 
ODLUKA  o organizaciji Adventa u 2019. godini     11 
 
ODLUKA  o davanju suglasnosti Komunalnom Duga Resa d.o.o.   11 
 
ODLUKA  o primjeni materijalnih prava utvrđenih Pravilnikom o radu službenika i  

namještenika upravnih tijela Grada Duge Rese    14 
 
ODLUKA  o radnom vremenu u tijelima gradske uprave Grada Duge Rese  14 
 
 

FINANCIJE 
 
ODLUKA  o preraspodjeli sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2018.  1 
 
ZAKLJUČAK  o osnivanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima u 2019.  1 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.  
   godinu, razdjel/glava 00307, programa P1012, T101203 –  
   djelatnost vjerskih zajednica       1 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.  
   godinu, razdjel/glava 00307, programa P1010, Program javnih  
   potreba u školstvu iznad standarda, T101011 – dnevni boravak u  
   OŠ          1 
 
 



 

ZAKLJUČAK  o usvajanju sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.,  
razdjel 005, glava 00501, kt. 385 – neraspoređeni rashodi do  
visine proračunske pričuve       2 

 
ODLUKA  o otpisu duga zateznih kamata      3 
 
ODLUKA  o otpisu duga zateznih kamata      3 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2019., 

razdjel/glava 00305, program P1010 – Program javnih  
potreba u školstvu iznad standarda, K101002 – opremanje 
i informatizacija škola        3 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2019., 

razdjel/glava 00405, program P1023 – Program civilne zaštite,  
T 102301 Nabava opreme za civilnu zaštitu     3 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2019,  

razdjel003, glava 00304, program P1008 – Javnih potreba  
u sportu, T100801 – nagrade za sportska dostignuća   3 

 
ODLUKA  o odobrenju iznosa prekoračenja po računu     6 
 
ODLUKA  o izmjeni Odluke o objedinjenom obračunskom vođenju računa  

kod Karlovačke banke d.d.       6 
 
ODLUKA  o otpisu duga zatezne kamate      6 
 
ODLUKA  o odobrenju prekoračenja po transakcijskom računu   6 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.,  

razdjel 005, glava 00501 kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
proračunske pričuve        6 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.,  

razdjel 005, glava 00501 kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
proračunske pričuve        6 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  
   razdjel 002, glava 00201, program P1004 – javna uprava  

i administracija, T100401 – obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva,  
konto 3661         6 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  
   Razdjel/glava00405, program P1023, Program civilne zaštite A 102303  

Unapređenje sustava civilne zaštite      6 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  

razdjel/glava 00405, program P1023 Program civilna zaštita A 102303  
Unapređenje sustava civilne zaštite      7 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  

razdjel/glava 00305, program P1010 – program javnih potreba  
u školstvu iznad standarda, T101011 – dnevni boravak u OŠ  7 

 



 

ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.,  
razdjel/glava 00307, program P1012, T101203 – djelatnost  
vjerskih zajednica        7 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.,  

razdjel 005, glava 00501 kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
proračunske pričuve        7 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  

razdjel 005, glava 00501 kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
proračunske pričuve        7 
 

ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.,  
razdjel 005, glava 00501 kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
proračunske pričuve        7 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Reseza 2019. godinu,  

razdjel 005, glava 00501 kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
proračunske pričuve        8 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Reseza 2019. godinu,  

razdjel/glava 00405, program Protupožarna zaštita P1022,K102201 –  
opremanje VZG-a i DVD-ova A102201 – redovna djelatnost VZG-a i  
DVD-ova         8 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Reseza 2019. godinu,  

razdjel 005, glava 00501 kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
proračunske pričuve        8 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Reseza 2019. godinu,  

razdjel 005, glava 00501 kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
proračunske pričuve        8 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Reseza 2019. godinu,  

Razdjel/glava 00306, program P1011 Humanitarne akcije T101101  
razne akcije – pomoć bolesnima      8 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  

razdjel 003 glava 00305, program P1010 – Program javnih potreba u  
školstvu iznad standarda, T101011 – dnevni boravak u OŠ  8 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  

razdjel/glava 00307, program O1012, T101203, - djelatnost vjerskih  
zajednica K101201 – kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata 8 

 
ODLUKA  o otpisu duga zateznih kamata      11 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  
   razdjel 005, glava 00501, kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
   proračunske pričuve        11 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  
   razdjel 005, glava 00501, kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
   proračunske pričuve        11 
 



 

ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  
   razdjel 005, glava 00501, kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
   proračunske pričuve        11 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  
   razdjel 005, glava 00501, kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
   proračunske pričuve        11 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  
   razdjel 005, glava 00501, kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine  
   proračunske pričuve        11 
 
ODLUKA  o preraspodjeli sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu 14 
 
ODLUKA  o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika  
   u gradskoj upravi Grada Duge Rese      14 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  

razdjel 005, glava 00501, kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine 
proračunske pričuve        14 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu,  

razdjel 005, glava 00501, kt. 385 – neraspoređeni rashodi do visine 
proračunske pričuve        14 

 
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu, 

razdjel/glava 00307, program P1012, T101203 – djelatnost vjerskih 
zajednica         14 

 
IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 

 
ODLUKA  o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada   6 
 
ODLUKA  o dodjeli na korištenje prostora u vlasništvu Grada Duge Rese, na  

adresi Mrežnički Brig 51, u Duga Resi, Streljačkoj sportskoj udruzi  
„Duga Resa“         6 

 
ODLUKA  o dodjeli na korištenje prostora u vlasništvu Grada Duge Rese,  

na adresi Inzl 6, u Duga Resi, udruzi Odred izviđača „Spider“  
Duga Resa         6 

 
ODLUKA  o prodaji k.č. broj 1128/1 u k.o. Duga Resa     8 
 
ODLUKA  o prihvaćanju ponude za kupnju nekretnine     8 
 
ODLUKA  o prodaji k.č. broj 134/3 u k.o. Duga Resa 2     11 
 
ODLUKA  o prodaji k.č. broj 134/4 u k.o. Duga Resa 2     11 
 
ODLUKA  o prodaji dijela k.č. broj 1364/1 u k.o. Mrežnički Novaki    11 
 
ODLUKA  o dodjeli na korištenje prostora u vlasništvu Grada Duge Rese na adresi  
   Mrežnički Brig 51 u Dugoj Resi, Moto Klubu Four Rivers   11 
 
 



 

JAVNI NATJEČAJI, NABAVA I KONCESIJE 
 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja u zakup  
   stupova javne rasvjete za postavljanje reklamnih panoa na  
   području Grada Duge Rese       1 
 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave  
   informatičke opreme za opremanje škola na području Grada Duge  
   Rese          1 
 
ODLUKA  o poništenju postupka javne nabave Izrada III. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese    3 
 
ODLUKA  o odabiru ponude u postupku javne nabave - Izrada III.  

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese  3 
 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave  

Izrada vizualnog identiteta – projekt HITRO SI-HR445 u  
sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska  3 

 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne  

nabave Vanjski stručnjak za izradu Plana djelovanja  
zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja – projekt  
HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A  
Slovenija -Hrvatska          3 

 
ZAKLJUČAK  o raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu nekretnina  

u vlasništvu ili na upravljanju Grada Duge Rese na  
korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od  
interesa za Grad Dugu Resu       3 

 
ODLUKA  o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave Izrada web  

stranice i stranice na društvenim mrežama – projekt HITRO  
SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija  
Hrvatska         6 

 
ZAKLJUČAK  o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog  

plana uređenja Grada Duge Rese      6 
 
ODLUKA   kojom se utvrđuje da za III. Izmjene i dopune Prostornog  

plana uređenja Grada Duge Rese nije potrebno provesti  
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Duge Rese    7 

 
ZAKLJUČAK  o utvrđivanju konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog  

plana uređenja Grada Duge Rese      7 
 
ODLUKA   o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radnih  

bilježnice za obvezne i izborne predmete za osnovne škole  8 
 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – Adaptacija  

dijela Srednje škole Duga Resa u Poduzetnički inkubator Duga Resa i 
uspostava informatičke lokalne mreže u Poduzetničkom inkubatoru (II.  
faza) – KK.03.1.2.01.0045       8 

 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – Energetska  



 

obnova Dječjeg vrtića  - rekonstrukcija kotlovnice    8 
 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – Opremanje  

Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom opremom i  
strojevima – KK.03.1.2.01.0045.-Grupa I. Informatička oprema  8 

 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – Opremanje  

Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom opremom i  
strojevima – KK.03.1.2.01.0045.-Grupa II. 3D printer i 3D skener  8 

 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – Opremanje  

Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom opremom i  
strojevima – KK.03.1.2.01.0045.-Grupa III. CNC s alatima i tračna pila 8 

 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – Opremanje  

Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom opremom i   
strojevima – KK.03.1.2.01.0045.-Grupa IV. Namještaj   8 

 
ODLUKA  o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave izgradnje i  

opremanje reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi - KK.06.3.1.03.0165 8 
 
ODLUKA  o poništenju postupka jednostavne nabave – Program zaštite kulturnog  

dobra Gornji mlin i most, JN-76/2019     8 
 

ZAKLJUČAK  o raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu nekretnina u  
vlasništvu ili na upravljanju Grada Duge Rese koje se daju na korištenje  
udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad  
Dugu Resu         8 

 
ODLUKA  o poništenju postupka jednostavne nabave – program zaštite kulturnog  
   dobra Gornji mlin i most, JN-76/2019     11 
 
ODLUKA  o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave – program zaštite  
   kulturnog dobra Gornji mlin i most      11 
 
ODLUKA  o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave Stručni nadzor –  
   KK.06.3.1.03.0165 – Grupa 1. Stručni nadzor izgradnje reciklažnog  
   Dvorišta         11 
 
ODLUKA  o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave Stručni nadzor –  
   KK.06.3.1.03.0165 – Grupa 2. Koordinator II zaštite na radu  11 
 
ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – opremanje i 

informatizacija kabineta Srednje škole Duga Resa, E-MV-09/2019 14 
 
 

POLJOPRIVREDA, GOSPODARSTVO, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO 
 

ODLUKA  o sufinanciranju u poljoprivredi (potpore de minimis)   3 
 
ODLUKA  o sufinanciranju u poljoprivredi (potpore de minimis)   6 
 
ODLUKA  o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja  

manifestacije Grin fest za 2019. godinu     7 
 



 

ODLUKA o sufinanciranju u poljoprivredi (potpore de minimis) na području Grada 
Duge Rese za 2019. godinu       8 

 
ODLUKA  o sufinanciranju u poljoprivredi (potpore de minimis) na području Grada  

Duge Rese za 2019. godinu       8 
 
ODLUKA  o sufinanciranju u poljoprivredi (potpore de minimis)    11 
 
ODLUKA  o sufinanciranju u poljoprivredi (potpore de minimis) za 2019. godinu 14 
 
ODLUKA  o sufinanciranju u poljoprivredi (potpore de minimis) za 2019. godinu 14 
 
 

KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO 
 
ODLUKA  o davanju suglasnosti na Ispravak Cjenika javne usluge  
   prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  
   komunalnog otpada na području Grada Duge Rese   1 
 
 

PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, KULTURA I ŠPORT, SOCIJALNI PROGRAM 
 
ODLUKA  o dodjeli 4 stipendije studentima s područja Grada Duge Rese za  
   akademsku godinu 2018./2019.      1 
 
ODLUKA  o nastavku stipendiranja učenika koji se školuju za deficitarna  

zanimanja         8 
 
ODLUKA  o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza učenika  

srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.    8 
 
ODLUKA o obavljanju usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada 

Duge Rese – iznad standarda za školsku godinu 2019./2020.  8 
 
ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s 

područja Grada Duge Rese koji se školuju za deficitarna zanimanja za 
školsku godinu 2019./2020.       8 

 
ODLUKA  o isplati božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja   11 
 
ODLUKA  o dodjeli stipendije učeniku srednje škole koji se školuje za deficitarno  
   zanimanja         11 
 
ODLUKA  o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s  
   područja Grada Duge Rese koji se školuju za deficitarna zanimanja za  
   školsku godinu 2019./2020.         11 
 
ODLUKA o dodjeli stipendije učeniku srednje škole koji se školuje za deficitarno 

zanimanje         14 
 

UDRUGE, CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO 
 
ZAKLJUČAK  o usvajanju Godišnjeg plana plana raspisivanja javnih 

natječaja/poziva za financiranje programa i projekata za opće  
dobro koje provode udruge u 2019. godini     1 



 

ZAKLJUČAK  o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu  
natječaja/poziva za financiranje programa/projekata za opće  
dobro koje provode udruge u 2019. godini     1 

 
ODLUKA  o dodjeli financijske potpore udruzi od interesa za Grad Dugu  
   Resu u 2019. godini        1 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019.   2 
 
ODLUKA  o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora  

za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini 2 
 
ODLUKA  o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite 

Grada Duge Rese        2 
 
ODLUKA  o organizaciji vježbe civilne zaštite u 2019. godini    3 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od  

interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini     3 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora udrugama od interesa za Grad  

Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i  
drugih donatorskih tijela u 2019. godini     3 

 
PLAN   korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu 

izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi  
zaustavljanja šumskih požara      6 

 
PLAN   motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje  

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave   6 
 
ODLUKA  o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi dijela Javnog 

poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od  
interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini     6 

 
ODLUKA  o Obustavi dijela Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za  

aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini  6 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019. godini  6 
 
ODLUKA  o izmjeni Odluke o organizaciji vježbe civilne zaštite u 2019. godini 6 
 
ODLUKA  o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave Izrada web  

stranice i stranice na društvenim mrežama – projekt HITRO  
SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija  
Hrvatska         6 

 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019.   7 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019.   7 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019.   7 
 
PLAN   vježbi civilne zaštite za 2020. godinu     8 
 



 

ODLUKA  o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Duge  
   Rese          8 
 
ODLUKA  o izmjeni Poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od  

interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini     8 
 
ODLUKA  o izmjeni Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih  

natječaja/poziva za financiranje programa i projekata za opće dobro  
koje provode udruge u 2019. godini      8 

 
ODLUKA  o dodjeli financijske potpore udruzi od interesa za Grad Dugu Resu u  

2019. godini         8 
 
ODLUKA  o obustavi dijela natječaja za dodjelu financijskih potpora za  

sufinanciranje programa/projekata udruga koje su ostvarile financijsku  
potporu fondova EU i drugih donatorskih tijela u 2019. godini  8 
 

ODLUKA  o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese 11 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora udrugama od interesa za Grad Dugu Resu  
   a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih  
   tijela u 2019. godini         11 
 
ODLUKA  o obustavi Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti  

udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini   14 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019. godini  14 
 
ODLUKA  o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019. godini  14 
 
 

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu informatičke  
   opreme za opremanje škola na području Grada Duge Rese  1 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za izradu III. izmjena i  

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese   2 
 
IZMJENA  Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nekretnina u  

vlasništvu Grada Duge Rese organizacijama civilnog društva  
radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro  3 

 
ODLUKA   o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu lož ulja za  

potrebe zgrade gradske uprave, Športskog doma, Pučkog  
otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa   3 

 
ODLUKA  o imenovanju predstavnika Grada Duge Rese u Povjerenstvo  

za reklamanacije potrošača trgovačkog društva Komunalno Duga  
Resa d.o.o.         3 

 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu  

postupka jednostavne nabave izgradnje nogostupa u Riječkoj  
ulici – MO Stara Sela        6 

 



 

ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu  
postupka jednostavne nabave – Izrada web stranice i stranice  
na društvenim mrežama – projekt HITRO SI-HR445 u sklopu  
Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska   6 

 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu radova na  

Adaptaciji dijela Srednje škole Duga Resa u Poduzetnički  
inkubator Duga Resa i uspostava informatičke lokalne  
mreže u Poduzetnički inkubator (II. faza)     7 

 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu radova na adaptaciji  

dijela Srednje škole Duga Resa u Poduzetnički inkubator Duga Resa i  
uspostava informatičke lokalne mreže u Poduzetnički inkubator (II. faza) 8 

 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu radnih bilježnica za  

učenike osnovnih škola grada Duge Rese     8 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu – izgradnja i  

opremanje reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165 8 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu energetske obnove  

Dječjeg vrtića Kasar – rekonstrukcija kotlovnice    8 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu po grupama –  

Opremanje Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom  
opremom i strojevima – KK.03.1.2.01.0045     8 

 
ODLUKA  o imenovanju predstavnika Grada Duge Rese za postupke javne nabave  

koje provodi Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa   8 
 

ODLUKA  o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa   11 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka  
   jednostavne nabave – Program zaštite kulturnog dobra Gornji mlin i  
   most, JN-76/2019        11 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu Stručnog  
   nadzora – KK.06.3.1.03.0165 po grupama, JN-81/2019   11 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu opremanja i  
   informatiziracije kabineta Srednje škole Duga Resa    11 
 
ODLUKA  o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka  
   jednostavne nabave  - program zaštite kulturnog dobra Gornji mlin i  
   most, JN-76/2019        11 
 
RJEŠENJE  o osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza   14 
 
ODLUKA o imenovanju predstavnika Grada Duge Rese za natječajni postupak  

zakupa gradskog poslovnog prostora      14 
 
ODLUKA  o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

Duga Resa         14 
 
 



 

 
PROČELNICA GRADSKE SLUŽBE 

 
ISPRAVAK  Zaključka o Izvješću o cijeni javne usluge prikupljanja miješanog i  
   biorazgradivog komunalnog otpada Čistoće Duga Resa d.o.o.  1 
 
ODLUKA  o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Duge  
   Rese Miroslava Furdeka       11 
 
 
 

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, 
STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE 

 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019.  
   godinu, razdjel/glava 00309, programa P1014 – održavanje i  
   obnova stambenih zgrada, K101401 – investicijsko održavanje  
   stanova          1 
 
ODLUKA  o dopuni Zaključka o utvrđivanju prava na isplatu pomoći u  
   slučaju vremenske nepogode      1 
 
ODLUKA  o utvrđivanju prava na isplatu božićnica umirovljenicima slabijeg  
   imovinskog stanja         11 
 
ZAKLJUČAK  o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu, 
   razdjel 003, glava 00308, program P1013 – Socijalne skrbi, T101304   
   Sufinanciranje posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala  11 
 
 
 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU 

 
ISPRAVAK  druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne  
   infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 2018. godinu    1 
 
ISPRAVAK  Odluke o komunalnom doprinosu Grada Duge Rese koji se  
   primjenjuje od 01. siječnja 2019. godine     1 
 
ISPRAVAK  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  
   području Grada Duge Rese u 2019. godini     1 
 
ISPRAVAK  Odluke o kupnji dijela zgrade na k.č. br. 2612/1 k.o. Duga Resa 2  1 
 
ISPRAVAK  Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2019. godini  1 
 
ISPRAVAK  Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj 

Resi za 2019. godini        1 
 
ISPRAVAK  treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja  
   komunalne infrastrukture na području Grada Duge Rese u 2018.   1 
 
ODLUKA  o korištenju javnih površina za postavu spremnika za miješani    

komunalni otpad u Ulici bana Josipa Jelačića 26, 26a i 28   8 



 

ZAKLJUČAK   o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2019. godinu –  
   naknade predsjednicima mjesnih odbora      11 
 

 
PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINANCIJE, 

JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 
 
ODLUKA  o otpisu duga po osnovi kamata      11 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
 
 
ZAKLJUČAK   o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada  

Duge Rese Miroslava Furdeka      11 
 
ZAKLJUČAK o  ispravku greške u Odluci o osnivanju javne ustanove za poticanje  

lokalnog razvoja        14 
 
 

 
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 

 
 
PROSTORNI  plan uređenja Grada Duge Rese – pročišćeni tekst    10 
 
 
 
 

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA ČETIRI RIJEKE 
 

STATUT  Turističke zajednice područja Četiri rijeke      1 
 
 
 
 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA 
 

STATUT  Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa      7 
 
 

 
ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O. 

 
OPĆI    uvjeti usluge javne tržnice na malo      13 
 
OPĆI   uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika    13 
  


