U GRADU DUGOM SELU 27. LISTOPADA
ODRŽAVAJU SE IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA
Dugoselska kronika donosi popis biračkih mjesta, liste kandidata i sve što je potrebno znati o izborima
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proslavu Dana Grada
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vodoopskrbnih cjevovoda
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Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13, 1/18, 2/18
i 5/18 - pročišćeni tekst), te članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 9/09 i 6/14)
gradonačelnik Grada Dugog Sela raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela
za školsku/akademsku godinu 2019/2020.
1. Za školsku/ akademsku godinu 2019/2020. dodijelit će se:
- 14 stipendija za učenike srednjih škola. Od ukupnog broja stipendija za
učenike srednjih škola, za deficitarna zanimanja (bravar, krovopokrivač, kuhar, medicinska sestra/medicinski tehničar, ličilac-soboslikar, tesar, zidar) dodijelit će se do 7 stipendija;
- 14 stipendija za studente. Od ukupnog broja stipendija za studente, za deficitarna zanimanja (dipl. informatičar, dipl. ing. elektrotehnike, dipl. ing. strojarstva, dipl. medicinska sestra / dipl. medicinski tehničar, doktor medicine,
logoped, profesor matematike) dodijelit će se do 7 stipendija.
Visina stipendija za učenike srednjih škola iznosi 550,00 kuna mjesečno.
Visina stipendija za studente iznosi 750,00 kuna mjesečno.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
A – UČENICI
da su državljani Republike Hrvatske
da imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina
neprekidno
da su redoviti učenici srednje škole na području Republike Hrvatske
da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u osnovnoj ili srednjoj školi
da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom
ocjenom od 4,5 (za 1. i 2. razred srednje škole prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosječnom ocjenom od 4,5,) odnosno ako su završili prethodne dvije
godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja
da nisu stariji od 20 godina
da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu.
B – STUDENTI
da su državljani Republike Hrvatske
da imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina
neprekidno
da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, na
području Republike Hrvatske
da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali ili pauzirali godinu studija
ili razred u srednjoj školi
da su završili prethodne dvije godine s prosjekom ocjena najmanje 4,1 (za 1.
i 2. godinu studija prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosjekom ocjena od
4,1), odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom
ocjena najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja
da nisu stariji od 25 godina
da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu.
3. Uz pisanu zamolbu s naznakom osobnih podataka (ime i prezime kandidata, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail adresa), kandidat treba
podnijeti sljedeću dokumentaciju kako bi prijava na natječaj bila pravovaljana:
potvrda o upisu u srednju školu ili fakultet za školsku godinu 2019/2020., s
naznakom smjera koji učenik / student pohađa
za učenike srednjih škola preslike svjedodžbi za prethodne dvije godine
školovanja
za studente prve godine studija preslike svjedodžbi za prethodne dvije godine školovanja
za ostale studente potvrda o prosjeku ocjena za prethodne dvije godine školovanja
uvjerenje o prebivalištu
preslika domovnice
izjava o broju članova domaćinstva
potvrda o ukupnim prihodima domaćinstva u prethodnom tromjesečju.
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4. Odlukom o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela boduju
se i posebne okolnosti kandidata:
sudjelovanje na natjecanjima (županijskom, državnom ili međunarodnom)
za prethodne dvije godine školovanja (dokazuje se preslikom priznanja i nagrada, odnosno potvrdom škole)
ako roditelj ili osoba koja uzdržava kandidata kao korisnik socijalne zaštite
ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć, pravo na dječji doplatak, odnosno
pravo na doplatak za pomoć i njegu (dokazuje se rješenjima o priznatim pravima)
ako su jedan ili oba roditelja nezaposleni (dokazuje se uvjerenjem Zavoda za
zapošljavanje - Ispostava Dugo Selo)
ako je kandidat iz obitelji samohranog roditelja ili bez roditelja
sudjelovanje jednog ili oba roditelja kandidata u Domovinskom ratu, najmanje šest mjeseci (dokazuje se potvrdom nadležnog tijela)
školovanje jednog djeteta, dvoje djece, troje ili više (dokazuje se potvrdom o
redovnom školovanju)
5. U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost
ima kandidat s manjim prosjekom ukupnog neto prihoda po članu kućanstva
u prethodna 3 mjeseca.
6. Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku/akademsku godinu i isplaćuje se
u trajanju od 10 mjeseci. Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku/akademsku
godinu i može se obnoviti ako učenik ili student i dalje udovoljava uvjetima i
kriterijima za dodjelu stipendije ili iz opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) nije udovoljio istim.
7. O vraćanju stipendije odlučuje gradonačelnik, ako:
stipendist bez opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske
okolnosti) ne završi razred, odnosno godinu studija za koju se stipendira
ako se stipendist nakon završenog školovanja ne zaposli na području Grada
Dugog Sela, iako postoji mogućnost zaposlenja sa njegovim zanimanjem
ako stipendist bez opravdanog razloga ne dostavi podatke o tijeku školovanja.
8. Tekst natječaja objavit će se u glasilu Grada Dugog Sela „Dugoselskoj
kronici“, na službenim web stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr
i na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela. Rok za prijavu na natječaj za dodjelu
stipendija je 15 dana od dana objave natječaja u glasilu Grada Dugog Sela „Dugoselskoj kronici”.
9. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na službenim
web stranicama Grada www.dugoselo.hr te na oglasnoj ploči Grada Dugog
Sela, u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, u roku od 15 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijave na natječaj.
10. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, kandidati mogu podnijeti
pisani prigovor gradonačelniku Grada Dugog Sela.
11. Nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrđenog natječajem, naknadno podnesene prijave neće se uvažiti.
12. Sudjelujući u natječaju, smatra se da kandidat prihvaća uvjete natječaja i
daje privolu za objavu svojih osobnih podataka, koji se prikupljaju i obrađuju
isključivo u svrhu dodjele stipendije, u skladu s propisima o zaštiti osobnih
podataka.
13. Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu:
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za društvene djelatnosti
10 370 Dugo Selo
Josipa Zorića 1
s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendija”.
Na poleđini omotnice potrebno je navesti ime i prezime kandidata, adresu
i status (učenik ili student).
Radi detaljnih uputa, svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, soba br. 6
(potkrovlje), tel. 01/2755-680, radnim danom, u vremenu od 09,00 do 12,00
sati.
KLASA: 604-01/19-01/01
Gradonačelnik
URBROJ: 238/07-01-07/02-19-6		
Grada Dugog Sela
Nenad Paninan, dr.med.dent. vr.
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Javna tribina o mjesnim odborima na području grada i
nadolazećim izborima

Građane motivirati na
participaciju u izbornom,
ali i u političkom procesu

U sklopu hodograma aktivnosti koje
je pokrenula Gradska uprava Grada Dugog Sela, a povodom nadolazećih izbora
za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada, u Gradskoj vijećnici je održana javna tribina za sve zainteresirane na
ovu temu, i to u nazočnosti predsjednika
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjana Budimira i njegovog zamjenika Ivana Šajkovića, dogradonačelnika Nikole
Tominca, te gradskih vijećnika, predstavnika političkih stranaka, građana. Kako
je na samom početku istaknuo pročelnik
za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan cilj svih aktivnosti je
motivirati građane na aktivnu participaciju u izbornom, ali i političkom, demokratskom procesu. „Mjesni odbori su najniža, ali ne i najmanje bitna razina mjesne
samouprave. Oni su oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o
lokalnim poslovima od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Jedan od najvažnijih uloga mjesnih
odbora je stvaranje partnerskog odnosa
građana i nositelja predstavničke i izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave“,
istaknuo je u svojoj prezentaciji pročelnik
Šestan. Prezentacija je ponudila auditoriju u Gradskoj vijećnici uvid u normativni
i zakonski okvir mjesne samouprave, uz
pojašnjenja o tijeku postupka izbora članova vijeća mjesnih odbora, kao i samim
pravilima rada, odnosno poslovniku rada
Vijeća MO.
Nakon što je dosadašnjim članovim
Vijeća MO istekao mandat, Gradsko vijeće je donijelo odluku o raspisivanju izbora koji će biti 27. listopada. Na području
grada Dugog Sela organizirano je 14 mjesnih odbora te u pravilu svako naselje čini
jednu izbornu jedinicu, odnosno mjesni
odbor, osim naselja Dugo Selo koje zbog
broja stanovnika ima četiri MO – Centar,

Istok, Zapad i Jug. Broj članova Vijeća
MO također je određen prema broju stanovnika, a može činiti 5, 7 ili 9 članova.
Izborna promidžba počinje s danom
objave zbirne liste kandidata te prestaje,
kao i kod svih izbora, 24 sata prije dana
održavanja izbora.
Na važnost mjesnih odbora, osobito
tijekom Domovinskog rata, ukazao je dogradonačelnik Nikola Tominac, nazvavši
ih bitnom karikom u organizaciji na terenu, kako tada, tako i u bilo kojim drugim,
izvanrednim, prilikama. Predsjednik GV
Dugo Selo Darjan Budimir spomenuo je
kako su postojali prijedlozi za ukidanjem
MO s obzirom na neujednačenu aktivnost, a ponegdje i neaktivnost, te na tendenciju manje zainteresiranosti građana
za politički proces. „No bez obzira mjesnim odborima dajemo još jednu šansu,
uz nadu bolje izlaznosti građana na izbore, poručio je Budimir.
Gradski vijećnik Siniša Kljajić komentirao je važnost motiviranja rada MO
od strane gradonačelnika, što nije bila
praksa niti od sadašnjeg, niti od bivšeg
gradonačelnika te je predložio dodatnu
motivaciju za rad MO – povećanje sredstava za rad, od dosadašnjih 10.000 kuna
godišnje.
Bilo je i prijedloga građana da se ista
prezentacija javne tribine postavi na web
stranici Grada, što je pročelnik potvrdio
da je planirano i da će se napraviti. Ujedno pročelnik je najavio kako će građanima uz račune DKPC-a biti distribuiran i
letak o mjesnim odborima, kao još jedan
vid informiranja i motiviranja građana da se odazovu izborima. Prijedlog o
osnivanju izbornog mjesta za građane
naselja Kopečevec u samom naselju, a ne
na području naselja Dugo Selo, pročelnik
Šestan je uvažio, rekavši kako će se isto riIGO
ješiti za buduće izbore. 
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 RIJEČ UREDNIK A:

KAKO NAS JE
POSVAĐALO
TUĐE SMEĆE?
Najaktualnija tema u proteklih mjesec dana u Dugom Selu je
zbrinjavanje otpada. No, ovaj puta ne otpada s područja Grada
Dugog Sela, nego otpada s područja Grada Svetog Ivana Zeline,
čije je odlagalište nedavno zatvoreno, a Dugo Selo je određeno kao
zamjenska lokacija. Naravno da nitko neće tuđe smeće pa je ova
vijest odjeknula kao bomba. Zanimljivo je, međutim, da je tema
otvorena tek nekoliko dana prije nego što su prvi kamioni počeli stizati na Andrilovečko odlagalište. Oporba je, dosta logično,
odmah napala gradonačelnika kao glavnog krivca, dok je gradonačelnik uzvratio, prezentirajući odluke nadležnog ministarstva
kojima je, kako ističe, stavljen pred svršen čin. Premda i gradonačelnik, kao i gradska tvrtka DKPC koja gospodari otpadom kao
i odlagalištem, tvrde da su o svemu odavno obavijestili Gradsko
vijeće, vladajući u ovom tijelu, kao i mještani Andrilovca pak tvrde
da o tome nisu ništa znali te da nisu imali priliku reagirati.
Uslijedila su stoga brojna priopćenja, od gotovo svih relevantnih
političkih faktora u našem gradu i pobijanja suprotnih navoda, ali
i prikupljanja peticija te političke provokacije putem plakatiranja i
društvenih mreža pa je, kako neslužbeno saznajemo posla imala i
policija. Tema se očito otvorila u pravo vrijeme jer uskoro su u našem gradu izbori pa se, bez obzira na njihov relativno ograničeni
znača, i odatle prelilo malo previše žuči u međusobne optužbe i
reakcije.
Običnim građanima, da ne kažem smrtnicima, teško je razlučiti svu silu iznesenih argumenata, osim „činjenice“ da su zabrljali
„oni drugi“ i stvarne činjenice da nam je zelinsko smeće zaista počelo pristizati. S obzirom da u ovako malom listu nije moguće prenijeti sva priopćenja, od kojih su poneka prave ekspertize zakona,
jer bi za isto trebalo izdati cijeli zbornik, odlučilii smo se upozoriti
na ovu temu putem članka koji upravo čitate, te vama samima, poštovani čitatelji, ostaviti mogućnost prosudbe temeljem priopćenja
koja su, sva, objavljena na našoj internet stranici.
Slično se „zakuhalo“ i oko rješavanja pitanja logopeda, za koje
smo mislili da je već odavno rješeno, ali ne! Unatoč vlastitim potencijalima koji su nam, poput Centra Stančić, na dohvat ruke išlo
se je na kompliciranija rješenja koja uz Suvag, kao nositelja aktivnosti, obuhvaćaju i naš dom zdravlja, da bi na koncu umjesto rješenja imali samo politička prepucavanja i nezadovoljstvo novinarima koji ne znaju objasniti tko je u pravu. Vjerojatno i ne znamo jer
je iz sile informacija i optužbi zaista teško razlučiti žito od kukolja,
a jedino što znamo je, kao što kaže naš poznati pjesnik, „krhko je
znanje“.
No, ako je običnom piskaralu, koje već duže vremena i nije napisalo ozbiljniji članak, nego objavljuje priopćenja i vijesti o, u pravilu, nametnutim događanjima iz političkih kuhinja, slobodno izraziti svoje mišljenje, koje naravno nikoga ne obvezuje, rekao bih tek
da bi bilo dobro da smo bar ponekad, kad se borimo za zajedničke
ciljeve, jedinstveni. Zvuči kao fraza, ali jedino se tako možemo izboriti za nešto i uspjeti, ili se bar nećemu oduprijeti. Premda i ranije u povijesti našega užeg zavičaja, koji se nekada nazivao Općina
Dugo Selo, a podsjetit ću, podrazumijevao je područje današnjeg
Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica, nije baš bilo
previše jedinstva, imali smo u to vrijeme bar nogometni klub koji
se zvao NK Jedinstvo. Možda će to nekima zvučati odiozno, ali
bilo bi dobro da i danas skupimo glave i političke snage i zaigramo
za JEDINSTVO. I to, baš svi mi; Dugoselci, Rugvičani i Brckovljanci! A svađe i prepucavanja, kao i „filozofiju s facebooka“, ostavimo onima koji bolje i ne zaslužuju. Ili nastavimo kao i do sada i
ostvarimo jedinstvo barem u jednom stavu u kojem su se i do sada
svi slagali – da nam novinari baš niš ne valjaju!
Nenad Haleuš Mali
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A N K E TA G R A Đ A N A :
Pripremile: N.K. i I.G.O.

MARTINA GORNIK MURGIĆ – Upoznata
sam s radom mjesnih odbora i povezujem ih
općenito s izborima. Izaći ću i na ove izbore s
obzirom na to da redovito glasujem. Htjela bih
doznati više informacija o radu mjesnih odbora,
ali i da su ljudi, koji su u njima, konstantni.

VINKO MATEŠIĆ – Upućen sam da postoje
mjesni odbori i smatram da trebaju postojati. A
hoću li izaći na izbore, vidjet ćemo.

DUGO SELO
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Desetak dana dijeli nas od izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na
području grada Dugog Sela. Prilika je to da doznamo od građana hoće li
se odazvati istim izborima i znaju li da postoje mjesni odbori na području
grada, kao i njihov djelokrug rada.
SMILJANA DRAME PEKERA – Neću izaći na
ove izbore jer ne vidim smisla u mjesnim odborima, niti znam da postoje.

SLAVKO DORODA – Znam da je članovima
Vijeća mjesnih odbora izašao mandat, a na izbore ću svakako izaći. Nisam bio zadovoljan
radom prethodnih članova jer im je propalo
20.000 kuna ne utrošivši ih ni u što. Inače, ja
sam bio predsjednik mjesnog odbora u Leprovici i vidim potrebu postojanja mjesnih odbora,
posebice u rubnim gradskim naseljima jer su oni
izravna veza s gradskom upravom.

STJEPAN BENCI – Nisam upućen u mjesne
odbore tako da i ne izlazim na izbore za mjesne
odbore, dok na druge izbore izlazim.

ZLATKO DELAČ – Ne zanimaju me izbori za
mjesne odbore, niti znam da će uskoro biti izbori, a neću ni izaći na njih. Ne sudjelujem u bilo
kakvim političkim aktivnostima.

VLADO MIHIĆ – Izlazim na sve izbore pa tako
i na izbore za mjesne odbore. Ako građani sudjeluju u radu mjesnih odbora, tada i mjesni odbori
imaju svrhu.

NADICA SPAHIJA - Izlazim na sve izbore, tako
ću vjerojatno i na ove. No nisam upoznata s radom mjesnih odbora i njihovim djelokrugom
aktivnosti.

MILKA BENCI – Izlazim na izbore, no na izborima za mjesne odbore nisam glasovala, niti
znam da postoje mjesni odbori.
DOMINIK VRŠIĆ – Nisam upoznat s radom
mjesnih odbora, ali nakon što ste me vi (novinarke Dugoselske kronike) upoznale s funkcijom i radom mjesnih odbora, odazvat ću se izborima.
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Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Dugog Sela
KLASA: 013-01/19-01/22
URBROJ: 238/07-19-1
Dugo Selo, 09. listopada 2019.
Na temelju članka 26. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada
Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 – pročišćeni tekst), Gradsko
izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela dana 09. listopada 2019. godine donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA NA PODRUČJU GRADA
DUGOG SELA
I. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR ANDRILOVEC
1. Biračko mjesto broj 1- Vatrogasni dom Andrilovec, Andrilovečka
83
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
ANDRILOVEC: ANDRILOVEČKA CESTA, GALOVČEVA ULICA,
PAVLIĆEVA ULICA, RUSTAMBEG MILANA, VATROGASNA ULICA
II. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR DONJE DVORIŠĆE
2. Biračko mjesto broj 2 – Vatrogasni dom Donje Dvorišće, Dvoriška 43
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DONJE DVORIŠĆE: BOTANIČKA ULICA, DVORIŠKA ULICA,
GRABROVČEVA ULICA, HUDANOVA ULICA, JUREŠINA ULICA,
KLASANOVA ULICA, NAVRTEKOVA ULICA, PROZORSKA ULICA
III. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR DUGO SELO - JUG
3. Biračko mjesto broj 3 - Obiteljska kuća Marije Perić, Rugvička
ul. 108, Dugo Selo
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: ČRNEČKI GAJ, DRAVSKA ULICA, DUNAVSKA
ULICA, GOSPODARSKA ULICA, I SAVSKI ODVOJAK, II SAVSKI
ODVOJAK, INDUSTRIJSKA ULICA, KRATKA ULICA, LONJSKA
ULICA, MURSKA ULICA, ODRANSKA ULICA, RUGVIČKA ULICA, SAVSKA ULICA, SAVSKI TROKUT, STAKLARSKA ULICA, SUTLANSKA ULICA, ŠTEFANOVIĆEVA ULICA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA SAVSKI GAJ, ULICA TRNOŠČICA, VRTNI PUT
IV. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR DUGO SELO - CENTAR
4. Biračko mjesto broj 4 - Vatrogasni dom, Dugo Selo, Osječka 2
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: KOLODVORSKA ULICA, OPETOČKA ULICA, ULICA BISKUPA AUGUSTINA KAŽOTIĆA, ULICA JOSIPA PREDAVCA, VATROGASNA ULICA, VETERINARSKA ULICA
5. Biračko mjesto broj 5 - Pučko otvoreno učilište Dugo Selo,
J.Zorića 21a
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: DOMOBRANSKA ULICA, ŠAŠKOVEČKA ULICA
1-3 (NEPARNI), ULICA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA, ULICA MARINA DRŽIĆA, ULICA PETRA
BERISLAVIĆA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, ZAGREBAČKA
ULICA 1-59 (NEPARNI), 2-22 (PARNI)

DUGOSELSKA kronika

6. Biračko mjesto broj 6 - Gradska vijećnica Dugo Selo, Josipa
Zorića 1
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: GORIČKA ULICA, OBOROVSKA ULICA, OŠTARIJAŠEVA ULICA, PERIVOJ GROFOVA DRAŠKOVIĆ, PERIVOJ
IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, SAJMIŠNA ULICA, ULICA 2. GARDIJSKE BRIGADE ‘’GROMOVI’’, ULICA 30.SVIBNJA, ULICA
ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA AUGUSTA CESARCA, ULICA
EUGENA KUMIČIĆA, ULICA GRADA VUKOVARA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA HRVATSKOG PREPORODA 59-99
(NEPARNI), ULICA JOSIPA ZORIĆA 1-87 (NEPARNI), 2-88 (PARNI), ULICA LAZNICE, ULICA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, ULICA
MIROSLAVA KRLEŽE, ULICA SLAVKA KOLARA, ULICA VLADE
GOTOVCA
7. Biračko mjesto broj 7 - Srednja škola Dugo Selo, S.Ferenčaka
bb, Dugo Selo
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: BARUTANSKA ULICA, DUGOSELSKA ULICA,
ERDUTSKA ULICA, GROFOVA ULICA, ILOČKA ULICA, JANTOLOV BREG, KONTESIN PUT, MARTINSKA ULICA 179-199 (NEPARNI), MARTINSKI VIJENAC, OSJEČKA ULICA, PODRAVSKA
ULICA, SPORTSKA ULICA, STARJAK, ŠKOLSKA ULICA, ŠOLIN
PUT, TUROPOLJSKI PUT, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ULICA DR. JADRANKA CRNIĆA, ULICA DR. VLADIMIRA
PRELOGA, ULICA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, ULICA ĐURE
DUBENIKA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA JURJA DALMATINCA, ULICA KUTEC, ULICA MARKA MARULIĆA,
ULICA STJEPANA FERENČAKA, ULICA TINA UJEVIĆA, ULICA
TRNAC, ULICA VJEKOSLAVA MAJERA, ULICA ŽIVICA 2-6 (PARNI), VINCELERSKA ULICA, VRHOVEC, ZELENGAJ
V. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR DUGO SELO ISTOK
8. Biračko mjesto broj 8 - Osnovna škola Josipa Zorića, J.Zorića
86, Dugo Selo
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: KOZINSKA ULICA, MARIJANSKA ULICA, ŠAŠKOVEČKA ULICA 5-283 (NEPARNI), 2-282 (PARNI), ULICA ANTE
STARČEVIĆA, ULICA JOSIPA ZORIĆA 89-171 (NEPARNI), 90228A (PARNI)
KOZINŠČAK: KOZINSKA ULICA 5, KOZINSKA ULICA 7, KOZINSKA ULICA 9, KOZINSKA ULICA 11
9. Biračko mjesto broj 9 - Osnovna škola Josipa Zorića, J.Zorića
86, Dugo Selo
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: ALEJA TIŠINE, BENCEK, DUBRAVA, DUBRAVKIN
PUT, HUZANIĆEV ODVOJAK, JEZERSKA ULICA, KALNIČKA
ULICA 1-27 (NEPARNI), KISELICA, KRČ, LUCEN, MARTINSKA
ULICA 11-167 (NEPARNI), NOVA CESTA, PODOLJE, RIMSKI PUT
2-38 (PARNI), ULICA AGACIJA, ULICA ANTE TOPIĆ MIMARE,
ULICA ANTUNA AUGUSTINČIĆA, ULICA AUGUSTA ŠENOE,
ULICA BELINE, ULICA BOŽE HUZANIĆA 1-51 (NEPARNI), 2-56A
(PARNI), ULICA BREGI, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA, ULICA
IVANA PL.ZAJCA, ULICA IZABELE, ULICA KLJUČEC, ULICA
LIPČICA, ULICA LIŠEVO, ULICA LUG, ULICA MEDICINA, ULICA
NIKOLE TESLE, ULICA OSREDEK, ULICA PLEMENKA, ULICA
REZNIK, ULICA ROŽARIJA, ULICA TRSJE, ULICA ŽELJKA FILIPOVIĆA, VRBOVEČKA ULICA, ŽUMBERAČKI PUT
VI. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR DUGO SELO - ZAPAD

DUGOSELSKA kronika

DUGO SELO

10. Biračko mjesto broj 10 - Glazbena škola Dugo Selo, Zagrebačka 24
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: GRANEŠINSKI PUT, KLANJEC, KOCIJANSKA
ULICA, KOPČEVEČKA ULICA 1-7 (NEPARNI), 2-6 (PARNI), KRAPINSKA ULICA, MALA ULICA, MARTINSKA ULICA 203-279 (NEPARNI), PREČNICA, PUDARSKA ULICA, RADNIČKA ULICA 2-58
(PARNI), SREDNJAK, ULICA ANĐELKE I BELIZARA BOŽIKOVIĆ,
ULICA BRAĆE RADIĆ, ULICA HRVATSKOG PREPORODA 1-53
(NEPARNI), ULICA IVANA KUKULJEVIĆA, ULICA JAREK, ULICA KATARINE ZRINSKI, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MELIĆKA, ULICA MLADINA, ULICA NOVO BRDO, ULICA RUDINE,
ULICA RUDIŠČAKI, ULICA RUŽMARINA, ULICA STANKA VRAZA, ULICA VATROSLAVA JAGIĆA, ULICA ŽIVICA 1-31 (NEPARNI), 8-44 (PARNI), VATROSLAVA LISINSKOG, VINOGRADARSKI
PUT, VOĆARSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA 67-235 (NEPARNI), 24-232 (PARNI), ZAVRŠJE, ZELINSKA ULICA, ZLATARSKA
ULICA
VII. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR KOZINŠČAK
11. Biračko mjesto broj 11 – Obiteljska kuća -Dušan Živković, Kozinščak, T. Kapitana 6
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u Kozinščaku:
DUGO SELO: KALNIČKA ULICA 2-14A (PARNI), MARTINSKA
ULICA 3, ULICA JOSIPA ZORIĆA 175, ULICA JOSIPA ZORIĆA
173B, ULICA JOSIPA ZORIĆA 173,
KOZINŠČAK: BUNARSKA ULICA, CARSKI PUT, ČETRNJA, I
ODVOJAK ULICA FRANJE BLAŽINCA, II ODVOJAK ULICE FRANJE BLAŽINCA, KALNIČKA ULICA, KOZINSKA ULICA 5A, KOZINSKA ULICA 13-85 (NEPARNI), 2-90 (PARNI), KRALJEVINA,
LIVANJSKA ULICA, MARIJANSKA ULICA, MARTINSKA ULICA
1-9 (NEPARNI), 2-90A (PARNI), ODVOJAK TOME KAPITANA,
PROZORSKI ODVOJAK, ULICA FRANJE BLAŽINCA, ULICA IMBRINE, ULICA IVANA GUNDULIĆA, ULICA IVANA MAHAČA,
ULICA JOSIPA I ANDRE PINTARA, ULICA JOSIPA ZORIĆA 173181 (NEPARNI), ULICA MARINA DRŽIĆA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ULICA SLAVKA VURIĆA, ULICA TOME KAPITANA,
ULICA TOME KOŠČECA,
PROZORJE: MARTINSKA ULICA 88, MARTINSKA ULICA 82,
MARTINSKA ULICA 86
VIII. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR KOPČEVEC
12. Biračko mjesto broj 12 - Glazbena škola Dugo Selo, Zagrebačka 24
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: ULICA HRVATSKOG PREPORODA 10-42 (PARNI),
KOPČEVEC: BRINJSKA ULICA, CETINGRADSKA ULICA, FRLJAKOVA ULICA, HORVATI, KOPČEVEČKA ULICA, KORANSKA
ULICA, KUMROVEČKA ULICA, KUPSKA ULICA, MREŽNIČKA
ULICA, OGULINSKA ULICA, PLITVIČKA ULICA, RADNIČKA
ULICA, RAKOVIČKA ULICA, RASTOKE, SLUNJSKA ULICA, ULICA ANTE SALAPIĆA, ULICA BAGREMA, ULICA ČRET, ULICA
GRADA BIOGRADA NA MORU, ULICA HRVATSKOG PREPORODA 2-48 (PARNI), ULICA JASMINA, ULICA JORGOVANA, ULICA
LIPA, ULICA LUKA, ULICA MAGNOLIJA
IX. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR PUHOVO
13. Biračko mjesto broj 13 - Osnovna škola Josipa Zorića, J.Zorića
86, Dugo Selo
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: ULICA BOŽE HUZANIĆA 55-151 (NEPARNI), 58150 (PARNI),
PUHOVO: BOKI, DONJE GREDICE, GOSPODARSKA ULICA,
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GREDICE, I PUHOVSKI ODVOJAK, II PUHOVSKI ODVOJAK,
LUŽEC, PUHOVEC, PUHOVSKA POLJANA, PUHOVSKA ULICA,
ULICA BOŽE HUZANIĆA 55-151 (NEPARNI), 58-150 (PARNI)
X. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR LEPROVICA
14. Biračko mjesto broj 14 - Društveni dom Leprovica, Zagrebačka 49
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
LEPROVICA: ČRNEČKA ULICA, MARTINOVA ULICA, MIJALEVA ULICA, PAJTEKOVA ULICA, PANJANSKA ULICA, PLAVIĆEVA
ULICA, PROSNECOVA ULICA, PUŽEKOVA ULICA, ROBIĆEVA
ULICA, ZAGREBAČKA ULICA
XI. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR LUKARIŠĆE
15. Biračko mjesto broj 15 - Poslovni prostor vl. Karmen Pavlic,
Lukarišće, Bjelovarska 17
koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: RIMSKI PUT 21, RIMSKI PUT 25, RIMSKI PUT 27,
LUKARIŠĆE: BERTOVICA, BJELOVARSKA ULICA, BOROVEC,
BOTANIČKA ULICA, CVJETNA ULICA, JUREŠINA ULICA, KOZINSKA ULICA, LUKARSKA ULICA, NINSKA ULICA, PLAVA
ULICA, PROZORSKA ULICA, RIMSKI PUT, ŠAŠEC, TOPOLJE,
ULICA IVICE LOVRETIĆA, ULICA TOME KAPITANA, ZELENA
ULICA, ZRINSKA ULICA
XII. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR MALA OSTRNA
16. Biračko mjesto broj 16 – Poslovni prostor vl. Marice Muškon,
Mala Ostrna, Zagrebačka 14
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
MALA OSTRNA: HABEIĆEVA ULICA, MILKOVIĆEVA ULICA,
OMLADINSKA ULICA, PAVLIĆEVA ULICA, ULICA ZAVRT, ZAGREBAČKA ULICA
XIII. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR VELIKA OSTRNA
17. Biračko mjesto broj 17 - Vatrogasni dom Velika Ostrna,
Omladinska bb
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
VELIKA OSTRNA: BREZJE, CIKOVA ULICA, ČULINEČKA
ULICA, HRUŠČICA, KRUŽNA ULICA, LASANJE, MEDVENJAK,
OBRTNIČKA ULICA, OMLADINSKA ULICA, OMLADINSKI ODVOJAK, OSTRNJAK, POSAVSKA ULICA, SAMOBORSKA ULICA,
SESVETSKA ULICA, ULICA BUDRIG, ULICA GORIČICA, ULICA
JASINJE, ULICA MATE LOVRAKA, ULICA MLAKA, ZAGREBAČKA ULICA, ZAGREBAČKI ODVOJAK, ZRINSKA ULICA, ŽELJEZNIČKA ULICA, ŽIREC
XIV. IZBORNA JEDINICA - MJESNI ODBOR PROZORJE
18. Biračko mjesto broj 18 – Vatrogasni dom Prozorje, Prozorska
139
- koje obuhvaća birače s prebivalištem u:
DUGO SELO: MARTINSKA ULICA 100-264 (PARNI)
PROZORJE: BUNARSKA ULICA, GRABERSKA ULICA, GRGOŠIĆEVA ULICA, HERENDIĆEVA ULICA, LOVAČKI PUT, LUTEROVEČKA ULICA, MARTINSKA ULICA 92-264 (PARNI), MARTINSKI KLANJEC, MEGLINEČKI PUT, PEHARČEK, PROZORSKA
ULICA, PROZORSKI ODVOJAK, PUT SV. MARTINA BISKUPA,
ŠIMUNČEVA ULICA, ULICA IMBRINE, ULICA SV. GAŠPARA DEL
BUFALA
Predsjednica
Gradskog izbornog povjerenstva
Grada Dugog Sela
Sanda Hrsto, dipl.iur., v.r.
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GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje da
su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

ANDRILOVEC

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
ŽELJKO REMENAR - nositelj liste
2.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
LJILJANA KESER - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 ŽELJKO REMENAR, Hrvat, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157, rođen
05.06.1970., M, OIB: 76719689409
2 VJEKOSLAV RUSTAMBEG, Hrvat, Andrilovec, Rustambeg Milana 16,
rođen 06.01.1952., M, OIB: 96109961874
3 MARIJO JANČEC, Hrvat, Andrilovec, Andrilovečka cesta 32, rođen
24.07.1981., M, OIB:
4 KREŠO KRIŠTOF, Hrvat, Andrilovec, Andrilovečka cesta 81, rođen
24.05.1980., M, OIB:
5 IVICA ĆENAN, Hrvat, Andrilovec, Andrilovečka cesta 21, rođen
18.01.1976., M, OIB: 48405226457
2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 LJILJANA KESER, Hrvatica, Andrilovec, Andrilovečka cesta 22, rođena
22.05.1965., Ž, OIB: 49348920579
2 ROBERT BALOG, Hrvat, Andrilovec, Rustambeg Milana 13, rođen
26.09.1989., M, OIB: 50115972492
3 DUBRAVKA BALOG, Hrvatica, Andrilovec, Rustambeg Milana 13,
rođena 18.03.1970., Ž, OIB: 32158128302
4 SEVDA ALIĆ, Hrvatica, Andrilovec, Rustambeg Milana 13, rođena
06.04.1992., Ž, OIB: 64387351033
5 KRUNOSLAV BAN, Hrvat, Andrilovec, Andrilovečka cesta 9, rođen
20.01.1980., M, OIB: 57109221695
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici održanoj dana 07. listopada 2019.
godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje da su pravovaljano predložene (čl.
19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18
i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće liste za izbor članova Vijeća Mjesnog
odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

DONJE DVORIŠĆE

DUGOSELSKA kronika

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
MARIJO ŠURINA - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
ZVJEZDANA JAMBREČEC - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 MARIJO ŠURINA, Hrvat, Donje Dvorišće, Dvoriška 63, rođen
02.10.1978., M, OIB: 17422519769
2 MATE RADOŠ, Hrvat, Donje Dvorišće, Dvoriška 12, rođen
08.02.1956., M, OIB: 81038012374
3 MARIJAN KLASAN, Hrvat, Donje Dvorišće, Dvoriška 33, rođen
19.07.1959., M, OIB: 30661573884
4 MIRKO NIKOLIĆ, Hrvat, Donje Dvorišće, Navrtekova 7a, rođen
20.01.1975., M, OIB: 09256195560
5 SANELA ŠURINA, Hrvatica, Donje Dvorišće, Dvoriška 63, rođena
03.10.1981., Ž, OIB: 75818155034
2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 ZVJEZDANA JAMBREČEC,Hrvatica, Donje Dvorišće, Dvoriška 39,
rođena 03.03.1984., Ž, OIB: 93569922767
2 ANTE TOLJAN, Hrvat, Donje Dvorišće, Dvoriška 38, rođen
07.12.1993., M, OIB: 22899353057
3 ANĐELKA SARIĆ, Hrvatica, Donje Dvorišće, Grabrovčeva 1, rođena 27.09.1987., Ž, OIB: 14036492329
4 MARKO MILETIĆ, Hrvat, Donje Dvorišće, Dvoriška 11, rođen
20.10.1985., M, OIB: 79194629305
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

DUGO SELO - CENTAR

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
MARA MAMUZA - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
SMILJAN DOKIĆ - nositelj liste
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
SINIŠA GAVRANOVIĆ - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 MARA MAMUZA, Hrvatica, Dugo Selo, Laznice 8, rođena
02.04.1963., Ž, OIB: 39343271234

DUGOSELSKA kronika

BRCKOVLJANI

2 JOSIP HORVATIČEK, Hrvat, Dugo Selo, Anuna Gustava Matoša 39,
rođen 09.05.1949., M, OIB: 22693321042
3 SLAVEN MARINIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Dragutina Tadijanovića 7, rođen 19.08.1990., M, OIB: 41121072138
4 MLADEN LEKIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Gorička ulica 33, rođen
29.04.1975., M, OIB: 70281259361
5 ZVONKO KALEB, Hrvat, Dugo Selo, Biskupa Augustina Kažotića 4,
rođen 25.05.1956., M, OIB: 35182209437
6 IVANA ŠUŠAK, Hrvatica, Dugo Selo, Školska ulica 4, rođena
01.06.1992., Ž, OIB: 18541758662
7 IVAN LIPEC, Hrvat, Dugo Selo, Antuna Gustava Matoša 49, rođen
22.10.1942., M, OIB: 34737402472
8 GORAN VUKELIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Ulica Hrvatskog preporoda
73, rođen 10.03.1981., M, OIB: 47013442878
9 MARKO KRZNARIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Marina Držića 18, rođen
30.09.1987., M, OIB: 63169254417
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

DUGO SELO - ISTOK

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
VLADO KRUHAK - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 VLADO KRUHAK, Hrvat, Dugo Selo, Josipa Zorića 133, rođen
30.01.1953., M, OIB: 32406830890
2 IVO VIŠEVIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Ante Starčevića 82, rođen
17.08.1989., M, OIB: 00763466503
3 JOSIP PINTAR, Hrvat, Dugo Selo, Josipa Zorića 202, rođen
14.06.1955., M, OIB: 17316520229
4 ANA IVANDA, Hrvatica, Dugo Selo, Ante Starčevića 34, rođena
28.09.1995., Ž, OIB: 71653541200
5 ANTONIO VUKADIN, Hrvat, Dugo Selo, Ante Starčevića 106, rođen 19.10.1990., M, OIB:
6 IVAN KATAVIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Josipa Zorića107, rođen
12.05.1996., M, OIB: 44319632118
7 NIKO FRANJIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Ivana pl. Zajca 45, rođen
06.09.1990., M, OIB: 81942124016
8 BOŽIDAR GRGOŠIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Josipa Zorića 137, rođen
17.12.1988., M, OIB: 39593919864
9 PATRIK-JAKOV TOMIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Kiselica 5, rođen
13.08.1998., M, OIB: 87702556946
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GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

DUGO SELO - JUG

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
KREŠIMIR MARJANOVIĆ - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
SVEN JUREC - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 KREŠIMIR MARJANOVIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Sutlanska 9, rođen
08.05.1987., M, OIB: 87115556422
2 MIROSLAV KLJAJIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Odranska 4, rođen
24.12.1992., M, OIB: 30295716591
3 KRISTIJAN PEŠA, Hrvat, Dugo Selo, I. Savski odvojak 4, rođen
10.09.1994., M, OIB: 47203806620
4 MIŠO DUJLOVIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Sutlanska 1, rođen 20.08.1958.,
M, OIB: 13674453058
5 IVAN VRDOLJAK, Hrvat, Dugo Selo, Rugvička 49, rođen 21.06.1945.,
M, OIB: 46551222158
6 MARIO JURIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Rugvička 2a, rođen 12.08.1987., M,
OIB: 19223720117
7 ŠIME ŠIŽGORA, Hrvat, Dugo Selo, Rugvička 4, rođen 08.05.1998., M,
OIB: 79628597104
2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 SVEN JUREC, Hrvat, Dugo Selo, Rugvička 24, rođen 25.11.1973., M,
OIB: 13109545306
2 MARIJAN PETRLIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Rugvička 42/1, rođen
29.11.1952., M, OIB: 55550824622
3 LIDIJA TUĐA, Hrvatica, Dugo Selo, Rugvička 53, rođena 03.12.1973.,
Ž, OIB: 75978517550
4 SINIŠA JURKOVIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Savska 10, rođen 29.11.1974.,
M, OIB: 77338152366
5 MORAN MRGAN, Hrvat, Dugo Selo, Sutlanska 15, rođen 06.10.1980.,
M, OIB: 04150435448
6 DUBRAVKA VANJEK, Hrvatica, Dugo Selo, Rugvička 56, rođena
27.06.1962., Ž, OIB: 67477811356
7 DIJANA BOROTA, Hrvatica, Dugo Selo, Rugvička 213, rođena
15.07.1974., Ž, OIB: 73995810002
20.01.1980., M, OIB: 57109221695
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DUGO SELO

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

DUGO SELO - ZAPAD

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
ZORAN PANDŽIĆ - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
TOMICA MELIĆ - nositelj liste

DUGOSELSKA kronika

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

KOPČEVEC

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
DARKO DEBELJAK - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
IGOR PIRIN - nositelj liste

1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 ZORAN PANDŽIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Ulica braće Radića 1, rođen
01.01.1969., M, OIB: 66576554792
2 LJERKA IVANOVIĆ, Hrvatica, Dugo Selo, Zagrebačka 74a, rođena
17.11.1964., Ž, OIB: 10136129189
3 BRANKO KOKOT, Hrvat, Dugo Selo, Zagrebačka 28, rođen
30.05.1964., M, OIB: 19307395891
4 PERO IVIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Vatroslava Jagića 12, rođen
01.10.1969., M, OIB: 21251966052
5 MIRKO ČIČAK, Hrvat, Dugo Selo, Voćarska ulica 5, rođen
19.01.1983., M, OIB: 78551752669
6 IVAN SERTIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Zagrebačka 74, rođen 20.01.1995.,
M, OIB: 74689413667
7 DRAGAN DEBELJAK, Hrvat, Dugo Selo, Vatroslava Lisinskog 7,
rođen 05.06.1978., M, OIB: 93391832557

1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 DARKO DEBELJAK, Hrvat, Kopčevec, Koranska 11, rođen
21.01.1974., M, OIB: 88530952853
2 IVICA FRANJČIĆ, Hrvat, Kopčevec, Kumrovečka ulica 4a, rođen
09.06.1973., M, OIB: 28552600179
3 DRAGAN MARUŠIĆ, Hrvat, Kopčevec, Hrvatskog preporoda 44,
rođen 18.04.1974., M, OIB:
54095735895
4 DALIBOR TOPALOVIĆ, Hrvat, Kopčevec, Čret 25, rođen
28.04.1983., M, OIB: 26478137996
5 IVO MEMEDOVIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Hrvatskog preporoda 20,
rođen 23.07.1955., M, OIB:
6 IVAN TULIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Kopčevečka 38a, rođen 27.12.1989.,
M, OIB: 80922362532
7 KARLO JURETA, Hrvat, Dugo Selo, Hrvatskog preporoda 32, rođen 02.09.1994., M, OIB: 26190229207

2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 TOMICA MELIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Zagrebačka 120, rođen
09.11.1968., M, OIB: 93286359159
2 STJEPAN JERKO, Hrvat, Dugo Selo, Zagrebačka 87, rođen
27.09.1954., M, OIB: 15132686840
3 VLADIMIR ERJAVEC, Hrvat, Dugo Selo, Zagrebačka 82b, rođen
19.01.1954., M, OIB: 91586316502
4 ANA MARIA KOŽIĆ GRIVIĆ, Hrvatica, Dugo Selo, Radnička 30,
rođena 30.12.1979., Ž, OIB: 81576924838
5 MILKA VESELIĆ, Hrvatica, Dugo Selo, Zagrebačka 122, rođena
18.02.1961., Ž, OIB: 95671304153
6 BRUNO BOGOVIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Martinska ulica 239, rođen
23.04.1975., M, OIB: 81010775798
7 MARICA DAVČIK, Hrvatica, Dugo Selo, Zagrebačka ulica 177, rođena 06.09.1940., Ž, OIB: 50493726790

2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 IGOR PIRIN, Hrvat, Kopčevec, Kopčevečka 29, rođen 08.03.1979.,
M, OIB: 30806142136
2 SLAVICA BARTOLOVIĆ, Hrvatica, Kopčevec, Kumrovečka 8, rođena 31.05.1969., Ž, OIB: 70156818624
3 IVANA SVALINA, Hrvatica, Kopčevec, Horvati 10, rođena
08.12.1985., Ž, OIB: 98693139211
4 ILIJA NINKOVIĆ, Hrvat, Kopčevec, Slunjska 19, rođen 21.01.1959.,
M, OIB: 42730187307
5 ANTE BUTORAC, Hrvat, Kopčevec, Slunjska 4, rođen 20.06.1956.,
M, OIB: 07508447234
6 ELVIS ČAUŠEVIĆ, Hrvat, Kopčevec, Kumrovečka 14, rođen
12.08.1978., M, OIB: 18724747815

DUGOSELSKA kronika

DUGO SELO

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

KOZINŠČAK
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
MARKO NUJIĆ - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
BRANKO MARINIĆ - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 MARKO NUJIĆ, Hrvat, Kozinščak, Kozinska ulica 31a, rođen
10.08.1971., M, OIB: 07353740583
2 FILIP KOJUNDŽIJA, Hrvat, Dugo Selo, Slavka Vurića 4, rođen
02.03.1991., M, OIB: 58825558173
3 HRVOJE ČAMBER, Hrvat, Kozinščak, Ivana Gundulića 1, rođen
07.11.1984., M, OIB: 77869263938
4 KAROLINA MOKOS, Hrvatica, Kozinščak, Kozinska 31b, rođena
19.04.1974., Ž, OIB: 22457731182
5 IGOR MIĆIĆ, Hrvat, Dugo Selo, Tome Kapitana 48, rođen
28.12.1984., M, OIB: 94985903337
6 SLAVEN GALIĆ, Hrvat, Kozinščak, Marina Držića 4, rođen
11.07.1996., M, OIB: 85772470667
7 IVAN VELIĆ, Hrvat, Kozinščak, Slavka Vurića 23, rođen
29.09.1970., M, OIB: 85950616249
2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 BRANKO MARINIĆ, Hrvat, Kozinščak, Tome Kapitana 13, rođen
19.06.1955., M, OIB: 85438660164
2 IVAN ŠTEFINOVEC, Hrvat, Kozinščak, Kozinska 13, rođen
28.02.1993., M, OIB: 10679039408
3 MATEJ KOVAČIĆ, Hrvat, Kozinščak, Marina Držića 2, rođen
19.06.1991., M, OIB: 61236058616
4 ZLATA VRANIĆ-PARUŽ, Hrvatica, Kozinščak, Kozinska 79, rođena 23.07.1948., Ž, OIB: 82961542785
5 RADOJKA LULIĆ, Hrvatica, Kozinščak, Ivana Meštrovića 7, rođena 01.10.1949., Ž, OIB:
6 DAMIR BARTOLČIĆ, Hrvat, Kozinščak, Tome Kapitana 56, rođen
21.05.1973., M, OIB: 92929823478
7 DANIJELA KARAS, Hrvatica, Kozinščak, Tome Kapitana 27a, rođena 24.02.1983., Ž, OIB: 05204010952
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GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

LEPROVICA

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
DRAGAN STJEPIĆ - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
STJEPAN ŠTEFINOVEC - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 DRAGAN STJEPIĆ, Hrvat, Leprovica, Zagrebačka 116a, rođen
17.10.1978., M, OIB: 43006379398
2 ZORAN JELIČIĆ, Hrvat, Leprovica, Zagrebačka 42, rođen
16.04.1973., M, OIB: 31205304473
3 DENIS ŠKULEC, Hrvat, Leprovica, Zagrebačka 94, rođen
22.06.1991., M, OIB: 74502578363
4 TOMISLAV JELIČIĆ, Hrvat, Leprovica, Zagrebačka 42, rođen
05.02.2000., M, OIB: 59614463733
5 DALIBOR STJEPIĆ, Hrvat, Leprovica, Zagrebačka 116, rođen
04.10.1978., M, OIB: 82549671161
2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 STJEPAN ŠTEFINOVEC, Hrvat, Leprovica, Zagrebačka 26, rođen
05.06.1977., M, OIB: 19167497672
2 IVAN PETOLAS, Hrvat, Leprovica, Zagrebačka 92, rođen
27.05.1987., M, OIB: 33210668319
3 ŠTEFICA PUŽEK, Hrvatica, Leprovica, Zagrebačka 66, rođena
29.03.1983., Ž, OIB: 31202803627
4 MANDE ŽILIĆ, Hrvatica, Leprovica, Zagrebačka 110, rođena
18.05.1987., Ž, OIB: 15435677873
5 SLAVKO VUGRINOVIĆ, Hrvat, Leprovica, Zagrebačka 86, rođen
19.06.1956., M, OIB: 04399486261
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DUGO SELO

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

LUKARIŠĆE

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
PREDRAG BIRT - nositelj liste
2. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
ILIJA GRGIĆ - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 PREDRAG BIRT, Hrvat, Lukarišće, Lukarska 54, rođen 19.09.1957.,
M, OIB: 67779994912
2 KRISTINA VUKELIĆ, Hrvatica, Lukarišće, Lukarska 43, rođena
14.08.1996., Ž, OIB: 81857824146
3 IVAN KALAICA, Hrvat, Lukarišće, Bjelovarska 22, rođen
17.09.1966., M, OIB: 50735575670
4 IGOR SZABO, Hrvat, Lukarišće, Ninska 14, rođen 13.06.1980., M,
OIB: 42861596636
5 SANDRA SKORA, Hrvatica, Lukarišće, Topolje 9, rođena
13.04.1978., Ž, OIB: 27648460369
6 BRANKO JAKOVIĆ, Hrvat, Lukarišće, Bjelovarska 96, rođen
30.04.1983., M, OIB: 63770739371
7 NIKOLA PENIĆ, Hrvat, Lukarišće, Bjelovarska 7, rođen 24.09.1965.,
M, OIB: 85773604553
2 HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
1 ILIJA GRGIĆ, Hrvat, Lukarišće, Topolje 43, rođen 04.07.1979., M,
OIB: 73795066683
2 MATKO BERAĆ, Hrvat, Lukarišće, Bertovica 4, rođen 21.07.1984.,
M, OIB: 12800638356
3 RAJKO RADMAN, Hrvat, Lukarišće, Rimski put 29, rođen
19.05.1986., M, OIB: 38396092185
4 TOMA PERIĆ, Hrvat, Lukarišće, Topolje 23, rođen 16.12.1977., M,
OIB: 70802501870
5 ŽELJKA RADMAN, Hrvatica, Lukarišće, Rimski put 29, rođena
26.03.1987., Ž, OIB: 81765994952
6 IVANA BERAĆ, Hrvatica, Lukarišće, Bertovica 4, rođena
23.12.1988., Ž, OIB: 29013214347
7 MARIJA GRGIĆ, Hrvatica, Lukarišće, Topolje 43, rođena 11.03.1979.,
Ž, OIB: 69134644096

DUGOSELSKA kronika

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

MALA OSTRNA

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI “ “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
STJEPAN HARAMBAŠA - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI “ “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 STJEPAN HARAMBAŠA, Hrvat, Mala Ostrna, Habeićeva 13, rođen
01.05.1946., M, OIB: 07940178223
2 STJEPAN BILANOVIĆ, Hrvat, Mala Ostrna, Milkovićeva 7, rođen
25.02.1975., M, OIB: 84098998623
3 TADIJA STANUŠIĆ, Hrvat, Mala Ostrna, Omladinska 6, rođen
15.07.1965., M, OIB: 29580577835
4 ANA RADOVAC, Hrvatica, Mala Ostrna, Habeićeva 7, rođena
22.03.1994., Ž, OIB: 51575937051
5 DRAGAN DANKIĆ, Hrvat, Mala Ostrna, Zagrebačka 28, rođen
08.05.1976., M, OIB: 15622635707
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

PROZORJE

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
ZDENKO PEHAR - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
ZDRAVKO ČIŽMEK - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 ZDENKO PEHAR, Hrvat, Prozorje, Prozorska 194, rođen
06.02.1959., M, OIB: 89320429179

DUGO SELO
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2 MARIJAN CERTIN, Hrvat, Prozorje, Prozorska 181, rođen
02.06.1954., M, OIB: 99097155358
3 IGOR GRGOŠIĆ, Hrvat, Prozorje, Prozorska 40, rođen 24.09.1983.,
M, OIB: 05785599071
4 STIPO BLAŽEVIĆ, Hrvat, Prozorje, Martinska 190, rođen
17.11.1971., M, OIB: 71853442147
5 IVICA PAVLEKA, Hrvat, Prozorje, Bunarska 3, rođen 03.09.1956.,
M, OIB: 19505698736
2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 ZDRAVKO ČIŽMEK, Hrvat, Prozorje, Prozorska
23.01.1962., M, OIB: 08375313523
2 MARIJA GRABEREC, Hrvatica, Prozorje, Prozorska
11.09.1973., Ž, OIB: 85695170540
3 ŽELJKA JURANOVIĆ, Hrvatica, Prozorje, Prozorska
09.09.1987., Ž, OIB: 28561636463
4 DANIJELA TOPOL, Hrvatica, Prozorje, Prozorska
08.02.1983., Ž, OIB: 60271714030
5 ALEKS POVRŽENIĆ, Hrvat, Prozorje, Prozorska
30.01.1958., M, OIB: 36095585640

20, rođen
177, rođena
203, rođena
81, rođena
216, rođen

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

PUHOVO

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
GORAN NIKOLIĆ - nositelj liste
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
MARIO MURAT - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 GORAN NIKOLIĆ, Hrvat, Puhovo, Gredice 50c, rođen 20.10.1978.,
M, OIB: 74909337045
2 MILE PERKOVIĆ, Hrvat, Puhovo, Bože Huzanića 65, rođen
27.10.1964., M, OIB: 67833330646
3 VJEKOSLAV HOJKA, Čeh, Puhovo, Bože Huzanića 99b, rođen
16.05.1977., M, OIB: 87747016939
4 TOMISLAV ŠEGO, Hrvat, Puhovo, Bože Huzanića 125, rođen
27.09.1981., M, OIB: 11245948858
5 ŽELJKO DUJMOVIĆ, Hrvat, Puhovo, Puhovska poljana 9, rođen
18.05.1978., M, OIB: 82994411841
2 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1 MARIO MURAT, Hrvat, Dugo Selo, Bože Huzanića 85, rođen
19.08.1986., M, OIB: 57098153876
2 KRISTINA JELEČKI, Hrvatica, Dugo Selo, Puhovo, Puhovska 40a,
rođena 02.12.1985., Ž, OIB: 26912073051
3 MILAN ĆUK, Srbin, Dugo Selo, Puhovo, Puhovska 40a, rođen
08.05.1986., M, OIB: 48900229050
4 PETRA GRGIĆ, Hrvatica, Dugo Selo, Puhovo, Puhovska 40, rođena
26.02.2001., Ž, OIB:
5 DAVOR MURAT, Hrvat, Dugo Selo, Bože Huzanića 85, rođen
06.09.1984., M, OIB: 60839190010

16. listopada 2019.
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GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DUGOG SELA
KLASA: 013-01/19-01/21
URBROJ:238/07-19-5
DUGO SELO, 07. listopada 2019.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici
održanoj dana 07. listopada 2019. godine u 12.00 sati utvrđuje i objavljuje
da su pravovaljano predložene (čl. 19. i čl. 20. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Službeni glasnik
Grada Dugog Sela, broj 2/14, 2/17, 1/18 i 4/19 - pročišćeni tekst) slijedeće
liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE

VELIKA OSTRNA

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
STJEPAN BERTEK - nositelj liste
2. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
ZVONIMIR JAKIĆ - nositelj liste
1 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
“BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
1 STJEPAN BERTEK, Hrvat, Velika Ostrna, Omladinska 75, rođen
05.01.1947., M, OIB: 27757153844
2 BOŽIDAR CIK, Hrvat, Velika Ostrna, Čulinečka 24, rođen
24.12.1968., M, OIB: 58100513842
3 IVICA LOKMIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Kružna ulica 6, rođen
14.06.1971., M, OIB: 39348806338
4 MILJENKO DOKUŠ, Hrvat, Velika Ostrna, Zagrebačka 143, rođen
21.12.1965., M, OIB: 66999994877
5 ILIJA MATIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Zagrebačka 95, rođen
29.03.1976., M, OIB: 69287080136
6 TIHOMIR LOPATAR, Hrvat, Velika Ostrna, Omladinska 18, rođen
06.08.1976., M, OIB: 63270188576
7 ZLATKO BRLEK, Hrvat, Velika Ostrna, Zagrebačka 123, rođen
22.11.1969., M, OIB: 92833610033
2 HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
1 ZVONIMIR JAKIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Jasinje 10, rođen
31.01.1995., M, OIB: 24124387601
2 IVO KNEŽEVIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Zagr. odvojak 10, rođen
23.11.1968., M, OIB: 43689288305
3 IVANKA ŽUNIĆ, Hrvatica, Velika Ostrna, Zagrebački odvojak 7a,
rođena 05.08.1980., Ž, OIB: 83201516067
4 ZORAN PILIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Zagrebački odvojak 14, rođen 14.11.1980., M, OIB:
5 VAHIDA PILIĆ, Hrvatica, Velika Ostrna, Zagrebački odvojak 14,
rođena 07.06.1977., Ž, OIB: 40153248794
6 ILIJA BUNGIĆ, Hrvat, Velika Ostrna, Jasinje 9, rođen 09.03.1983.,
M, OIB: 13125850040
7 ŽELJKA KNEŽEVIĆ, Hrvatica, Velika Ostrna, Zagrebački odvojak
10, rođena 24.12.1977., Ž, OIB: 49904407456
SASTAV GRADSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA DUGOG SELA
			
Predsjednica:
Potpredsjednik:
			
Sanda Hrsto, v.r. Josip Ćorluka, v.r.
			Članica:		Članica:
			
Janja Klindžić, v.r. Marica Pokas, v.r.
			Članica:		Članica:
			
Ivana Gereci, v.r Ivana Radaković, v.r.
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Intervju s pročelnikom UO za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladenom Šestanom:

Izbori za Vijeća Mjesnih odbora važan su dio u
realizaciji poboljšanja uvjeta i načina života u
lokalnoj sredini

G

radsko vijeće Grada Dugog Sela na
svojoj je 20. redovnoj sjednici donijelo
Odluku o raspisivanju, a Gradsko
izborno povjerenstvo rukovodi izbornim
procesom za izbore za članove Vijeća mjesnih
odbora, koji će se održati u nedjelju, 27.
listopada. U tijeku je, do 5. listopada, najvažniji
dio izbornog postupka – kandidiranje. U većini
razvijenih zemalja slični izbori predstavljaju
važan dio demokratskog odlučivanja, jer se
smatra da se radi o komunalnim izborima koji
imaju veliki značaj u rješavanju bitnih pitanja
za okružje u kojem se živi. Više o izbornom
procesu za članove vijeća mjesnih odbora, o
samim mjesnim odborima i njihovoj važnosti
za lokalnu zajednicu pojasnio je Mladen Šestan,
dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za poslove
Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Započeo je izborni proces, kako teku izborni
rokovi?
Donošenjem Odluke Gradskog vijeća kao
predstavničkog tijela građana, o raspisivanju
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, kojom je za dan provedbe izbora određena nedjelja, 27. listopada
2019., započeo je izborni proces kojim upravlja
i kojim rukovodi Gradsko izborno povjerenstvo
čiji je stalni sastav imenovan na istoj sjednici
Gradskog vijeća na kojoj je donesena i Odluka o
raspisivanju izbora. Dan nakon što je navedena
Odluka stupila na snagu, dakle 22. rujna 2019.,
počeli su teći propisani rokovi za provođenje izbornih radnji, o čemu je Gradsko izborno povjerenstvo propisalo obvezatne upute broj 1, a koje
su objavljene na web stranici Grada i dostupne
su svima.
Prema tim uputama, u roku 14 dana od dana
stupanja na snagu Odluke, a to znači do 5. listopada 2019. do 24:00 sati, Gradskom izbornom
povjerenstvu moraju prispjeti prijedlozi kandidacijskih lista.
Po isteku toga roka, Gradsko izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati, dakle do 7. listopada
2019. do 24:00 sata - objaviti na oglasnoj ploči
i internetskim stranicama Grada te u lokalnim
sredstvima javnog priopćavanja, sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu.
Danom objave zbirne liste počinje izborna
promidžba koja prestaje 24 sata prije dana odražavanja izbora, dakle 25. listopada 2019. u 24:00
sata, a potom počinje ‘’izborna šutnja’’ - 26. listopada u 00:00 sati i traje do zatvaranja birališta
27. listopada u 19:00 sati. Paralelno s gore navedenim radnjama, Gradsko izborno povjerenstvo
provodi niz tzv. tehničkih radnji neophodnih za
provedbu izbornog procesa na zakonit način.
Na području Grada je 14 MO-a koji broje iz-

među 5 i 9 članova. Koji su to MO-i i po kojem
kriteriju se određuje broj članova?
Na području našeg Grada osnovani su mjesni
odbori kao oblici mjesne samouprave. Osnovano
ih je ukupno 14. Tijela mjesnog odbora su: vijeće
mjesnog odbora u koje se u našem slučaju bira
od 5 do 9 članova i predsjednik vijeća mjesnog
odbora kojega biraju izabrani članovi vijeća iz
svog sastava.
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje
se prema broju stanovnika svakog mjesnog odbora tako da se bira:
5 članova u mjesnom odboru koji ima do
1.000 stanovnika,
7 članova u mjesnom odboru koji ima od 1.001
do 2.000 stanovnika,
9 članova u mjesnom odboru koji ima više od
2.000 stanovnika.
Prema službenim podacima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova iz 2011. godine koji
su nam osnova, na području Grada Dugog Sela
dva mjesna odbora imaju više od 2.000 stanovnika (Dugo Selo – Centar i Dugo Selo – Istok)
i u njima se bira po 9 članova vijeća; šest mjesnih odbora ima od 1.001 do 2.000 stanovnika
(Dugo Selo – Jug, Dugo Selo – Zapad, Kopčevec,
Kozinščak, Lukarišće i Velika Ostrna) i u njima
se bira po 7 članova vijeća, dok šest mjesnih odbora ima do 1.000 stanovnika (Andrilovec, Donje Dvorišće, Leprovica, Mala Ostrna, Prozorje
i Puhovo) i u njima se bira po 5 članova vijeća.
U javnosti se vodila polemika o tome trebaju
li mjesni odbori ili ne. Neki JLS-ovi su ih ukinuli, primjerice Rugvica dok Dugo Selo nije.
Kakva je povijest MO-a, od kada su formirani
i koja je njihova važnost?
Razlog osnivanja mjesne samouprave, u našem slučaju mjesnih odbora, u prvom je redu
stvaranje partnerskog odnosa građana i nositelja predstavničke i izvršne vlasti u lokalnoj

jedinici. Tako se omogućava lakše sagledavanje
neposrednih problema građana te istovremeno
njihovo kvalitetnije rješavanje. Mjesni odbori
predstavljaju institucionalizirani oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o
lokalnim poslovima.
Mjesni odbori kao oblik mjesne samouprave
osnovani su u našem Gradu, Statutom Grada
Dugog Sela, 2009. godine. Do sada su dva puta
održani izbori za članove vijeća. Iza nas su, dakle, dva mandata funkcioniranja i rada mjesnih
odbora s različitim iskustvima. Ovom bih prilikom, a kao poticaj budućim članovima koje
ćemo birati 27. listopada, izdvojio aktivnosti i
zalaganje mjesnih odbora na području komunalne infrastrukture, malih komunalnih akcija,
uređenja društvenih, odnosno vatrogasnih domova u jednom manjem dijelu, brigu o čistoći
našega Grada, uređenju zelenih površina, informiranja građana kroz postavljanje oglasnih
ploča, pomoći osobama lošijeg imovnog stanja,
organiziranja prigodnih priredbi za djecu uoči
Božića i podjelu malih poklona ... i posebno inicijativu, a potom i peticiju koja je rezultirala povećanjem brzine pristupa internetu na području
Velike i Male Ostrne.
Što bi u praksi Mjesni odbori trebali raditi?
Mjesni odbor je najčešći i najlakši način organiziranja građana na lokalnoj razini koji im
pruža mogućnost utjecaja na rad lokalnih tijela u svrhu poboljšanja uvjeta i načina života u
sredini u kojoj žive. Prijedlozima i inicijativama
mjesni odbori mogu pomoći u prepoznavanju
neposrednih komunalnih, infrastrukturnih,
kulturnih i drugih problema. Mjesna samouprava predstavlja izravnu participaciju građana
u odlučivanju te su stoga mjesni odbori dobar
primjer spuštanja procesa odlučivanja na najnižoj mogućoj razini. Tijela mjesnog odbora,
vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, trebala bi prepoznati probleme na
svom području te u suradnji s tijelima Grada
utvrditi prioritete vezano primjerice za razvoj
komunalne infrastrukture, prostornog planiranja, kulture i sporta, mjera i akcija za zaštitu i
unaprjeđenje okoliša te podizanje standarda življenja u cjelini. Također, mjesni bi odbor trebao
biti pokretač malih komunalnih akcija na svom
području i aktivnosti za poboljšanje društvenog
života zajednice. S druge strane, tijela gradske
vlasti bi trebala konzultirati mjesne odbore i
uvažavati njihove prijedloge i potrebe građana u
skladu s proračunskim mogućnostima i utvrđenim prioritetima.
Kakva je dosadašnja praksa, kako Vi osobno
ocjenjujete dosadašnji rad Mjesnih odbora?

DUGOSELSKA kronika
Mislim da su mjesni odbori itekako važni,
njihova uloga iznimno je značajna s obzirom na
to da se radi o problematici s kojom se susrećemo svakodnevno u svom životu u mjestima u
kojima živimo, a koje su iznimno važne za naše
funkcioniranje. Izabrani predstavnici u tijela
mjesnih odbora prvi su u kontaktu s građanima, prvi su u situaciji prepoznati potrebe ljudi
na terenu, signalizirati to nadležnim gradskim
strukturama i aktivno sudjelovati u iznalaženju
mogućnosti da se ti svakodnevni životni problemi ljudi rješavaju. Da se postojeći uvjeti, koliko
je objektivno moguće, poboljšaju.
Tko sve može sudjelovati u procesu kandidiranja i na koji način, ima li razlike u kandidiranju političkih stranaka i skupina građana?
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista
su političke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj na dan stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora, i to jedna samostalno ili dvije ili više stranaka tzv. koalicije, te birači. Dakle
stranke mogu izaći na izbore samostalno ili u
suradnji dvije ili više stranaka, odnosno u koaliciji. Kada birači predlažu kandidacijsku listu,
dužni su za pravovaljanost liste prikupiti najmanje 30 potpisa birača na propisanom obrascu.
Činjenica je da građani nisu prepoznali važnost MO-a što pokazuje i izuzetno mala izlaznost na prošlim izborima. Kako to promijeniti?
Pomanjkanje interesa građana općenito za
društvenim angažmanom, pa i za aktivnim
uključivanjem u izborne procese na način da biraju ili budu birani, postoji u cijeloj zemlji i to
je pitanje na koje kao društvo moramo dati adekvatan odgovor. Od takvog stanja nismo imuni
ni mi ovdje u našem Gradu, pogotovo kada je
riječ o ovim izborima koji nam sada slijede. Mi
smo kao stručna služba poduzeli određene radnje s ciljem dodatnog informiranja građana o
mjesnim odborima, o djelokrugu poslova koji se

Ivica Bošnjak imenovan
državnim tajnikom
Ministarstva demografije,
obitelji, mladih i socijalne
politike
Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu svoje sjednice 3. listopada razriješila je Ivicu
Bošnjaka dužnosti pomoćnika ministrice za
demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu
politiku te ga
imenova la
državnim
tajnikom u
istom ministarstvu,
stoji u priopćenju
Vlade RH.
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na toj mikroteritorijalnoj razini, koja je još bliža
građanima od lokalne samouprave, obavljaju, a
sve kako bi ih dodatno motivirali da se aktivnije nego je to bilo prije uključe u izborni proces.
Idući vikend, u sva naša kućanstva, u poštanske
sandučiće stići će letak o mjesnim odborima na
području našeg Grada. Na istu temu održana
je javna tribina u Gradskoj vijećnici. I ovaj naš
razgovor ide tome u prilog. Naravno da je odgovornost na predlagateljima kandidacijskih
lista da motiviraju svoje članstvo i simpatizere
da izađu na birališta 27. listopada jer o tome u
konačnici ovisi i njihov izborni rezultat. Mi u
stručnoj službi Grada smo postavili na zakonu
utemeljen normativni okvir za mjesne odbore
kroz Odluku o područjima i granicama mjesnih
odbora na području Grada Dugog Sela, Odluka
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela, Pravila mjesnog odbora i Poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora
koji su doneseni za svaki mjesni odbor.
Izbori za VMO će se održati 27. listopada,
teče izborni proces… Kako se kandidirati i
gdje se može naći potrebna dokumentacija?
Sva potrebna dokumentacija ovlaštenim predlagateljima kandidacijskih lista, a to su, podsjećam još jedanput, političke stranke registrirane
u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu
Odluke o raspisivanju izbora, bilo svaka pojedinačno ili dvije ili više stranaka kao tzv. koalicije,
i birači uz najmanje 30 potpisa birača, dostupna je na internetskoj stranici Grada, a može se
preuzeti i neposredno u zgradi gradske uprave u
sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva unutar
radnog vremena koje je također objavljeno.
Kakav je sastav biračkih odbora, jesu li već
formirani?
Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Grada Dugog Sela birački
odbori su određeni kao tijelo za provedbu izbo-
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ra zajedno s izbornim povjerenstvom. Gradsko
vijeće je u prethodnom sazivu, u ožujku 2017.,
izmjenama predmetne Odluke smanjilo broj
članova i Gradskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, i to s 10 na 6, dakle za 40 %, i
time smanjilo troškove održavanja izbora, ali
ne dovodeći niti jednog trenutka u pitanje zakonitost cijelog izbornog procesa. Birački odbor
čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Nitko od njih ne smije biti kandidat za člana
vijeća, a predsjednik i potpredsjednik ne smiju
biti članovi niti jedne političke stranke. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička
stranka odnosno stranke, a dva oporbene političke stranke prema sastavu Gradskog vijeća.
Jesu li usklađeni popisi birača, tko sve može
izaći na izbore i kada će biti otvorena birališta?
Usklađivanje popisa birača provodi se kontinuirano. Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, koji imaju
prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. Za članove vijeća može se
kandidirati i biti biran birač koji na dan stupanja
na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle 21.
rujna 2019., ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode
izbori. I na ovim izborima birališta će se otvoriti na dan održavanja izbora u 7:00, a zatvoriti u
19:00 sati. Biračima koji se eventualno zateknu
na biračkom mjestu u 19:00 sati, omogućit će se
glasovanje i nakon 19:00 sati.
Vaša završna poruka – Zašto izaći na ove
izbore?
Koristim priliku pozvati sve naše sugrađane
koji imaju biračko pravo da u nedjelju, 27. listopada izađu na biračka mjesta i ispune svoju
građansku dužnost. Nisu ovo nevažni ili manje
važni izbori jer takvih po mom mišljenju jednostavno nema. Onima koji će se natjecati želim
puno sreće, a izabranima puno uspjeha u radu.

amš

Na aktualcu Županijske skupštine
pitanje o trećoj dugoselskoj
osnovnoj školi
U hotelu International održana je 14. sjednica Županijske skupštine, koja je uobičajeno započela aktualnim satom. U fokusu okupljenih
zastupnika ovoga se puta
našlo obrazovanje pa je tako
aktualac pitanjem vezanim
uz izgradnju dugoselske
treće osnovne škole u naselju Lukarišće otvorio vijećnik Mladen Šestan. Naime,
Grad je osigurao zemljište
i opremio ga komunalnom
infrastrukturom, a 2017. godine u partnerskom odnosu
sa Županijom ishođena je lokacijska dozvola.
U svom odgovoru, župan Stjepan Kožić istaknuo je kako je Zagrebačka županija prva u
Republici Hrvatskoj po količini sredstava koje

godišnje iz proračuna izdvaja za obrazovanje
te da se ulažu maksimalni napori u poboljšanje
kvalitete školstva i stvaranja uvjeta za nastavu
u jednoj smjeni. Međutim,
potrebe su velike, trenutni
zahtjevi dosežu 487 milijuna kuna, koje proračun
jednostavno ne može pokriti. Županijsko vodstvo intenzivno traga za dodatnim
izvorima financiranja, a
sukladno tome će se utvrditi
prioriteti za budućnost. Župan je, također najavio kako
će u 2020. godini naglasak ponovno biti stavljen
na školstvo te da će se u njemu zasigurno pronaći prostora za izradu projektne dokumentacije
apostrofirane škole.
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Priopćenje DND-a
Dugo Selo

Društvo „Naša djeca“ Dugo Selo je zbog potreba usklađivanja sa zakonskim odredbama i
daljnjeg poslovanja osnovalo poduzeće koje vodi
brigu i upravlja odmaralištem u Velom Lošinju.
Poduzeće je naziva Odmaralište Veli Lošinj
j.d.o.o., sa sjedištem na istoj adresi kao i Društvo
„Naša djeca“ Dugo Selo, Biskupa Augustina Kažotića 8, u Dugom Selu. Odlukom osnivača, direktorom je odnedavno imenovan Siniša Saćer,
ujedno i potpredsjednik DND-a. Vlasništvo nad
odmaralištem je neupitno, vlasnik je DND Dugo
Selo, a poduzeće Odmaralište Veli Lošinj j.d.o.o.
ugovorom plaća najam DND-u Dugo Selo.
Ono što je dominiralo u aktivnostima DNDa Dugo Selo u posljednjih nekoliko mjeseci,
točnije od 23.3.2019. kada je održana Izborna
skupština i izabrano novo rukovodstvo, bile su
prepoznatljive aktivnosti s djecom i za djecu (sudjelovanje u tradicionalnoj gradskoj manifestaciji U susret Uskrsu, matematička radionica za
vrijeme proljetnog odmora učenika, ljetne radionice tijekom ljetovanja u Velom Lošinju, pomoć
u uređenju parka za kućne ljubimce početkom
kolovoza, ovotjedno obilježavanje Dječjeg tjedna kojeg smo glavni organizator te predstojeća
sadnja stabla 27.10. u našem gradu u sklopu akcije Dani kolektivne sadnje drveća u Republici
Hrvatskoj).
U tijeku je stvaranje programa kojeg ćemo
aplicirati na projektne natječaje i sl.
Naš početni entuzijazam nije zasjenio niti
organizator koncerta pjevača Halida Bešlića
(održanog u svibnju). Predstavnici organizatora,
INGOMOL produkcija, obećali su određenu donaciju od prodaje karata za koncert, ali do danas
donacija nije uplaćena na račun DND-a, a prema
posljednjim razgovorima s predstavnicima sa sigurnošću možemo utvrditi kako je neće niti biti.
Naš rad zato prepoznaju Dugoselci!
Posebnu zahvalu izražavamo Gradu Dugo
Selo i Općini Brckovljani na donaciji i sufinanciranju ljetovanja u Velom Lošinju za ukupno desetero djece iz osnovnih škola. Zahvalu izražavamo svim dosadašnjim donatorima, tvrtkama
Izvršni odbor DND-a
i pojedincima.
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Priopćenje Grada Dugog Sela:

Energetska obnova
Glazbene škole Dugo Selo
Krajem kolovoza započeli su radovi na energetskoj obnovi Glazbene škole Dugo Selo. Nakon
ponovljenog javnog natječaja radovi na energetskoj
obnovi glazbene škole povjereni su trgovačkom
društvu TEKTON GRADANJA d.o.o. iz Zagreba,
a poslovi stručnog nadzora i koordinatora zaštite
na radu trgovačkom društvu APG INŽENJERING
d.o.o. iz Dugog Sela. Vrijednost ugovorenih radova
iznosi 5.375.330,54 kn (iznos s PDV-om). Za radove energetske obnove Grad Dugo Selo prijavio se
na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za
Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora
energije u zgradama javnog sektora (referentni
broj: KK.04.2.1.04). Nakon ocjene prijavljenog projektnog prijedloga za energetsku obnovu zgrade
Glazbene škole Dugo Selo ostvareno je pravo na
bespovratna sredstva u iznosu od 1.955.924,44 kn
od 4.349.982,59 kn koliko iznosi ukupna vrijednosti projekta u projektnoj prijavi. Projekt se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost
i kohezija, Europskog fonda za regionalni razvoj.
Osim na natječaj za bespovratno financiranje iz
EU sredstva Grad Dugo Selo prijavio je isti projekt na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog
odjela za gospodarstvo za prijavu jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe mjera
povećanja energetske učinkovitosti na zgradama

Povećana gradska subvencija prema dječjim vrtićima
privatnih osnivača –potpisani aneksi ugovora
Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, u
prisutnosti svoje zamjenice Jasminke Kokot Bambić i gradskog pročelnika za društvene djelatnosti
Veljka Bertaka, je potpisao aneks ugovor Grada s
predstavnicama privatnih Dječjih vrtića „Didi“,
„Buba Biba“ i „Vrapčić“ po kojem se povećava iznos
subvencije za smještaj djece predškolskog odgoja u
vrtićima drugih osnivača. Naime, ukupni mjesečni
iznos gradske subvencije iznosit će 100 kuna više,
odnosno ukupno 1.100 kuna po djetetu za primarni – 10 satni program njege, odgoja i naobrazbe
djece, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene
programa. Na taj način roditeljsko učešće u plaća-
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nju cijene boravka djece u privatnim vrtićima neće
se povećavati, već cijena i dalje ostaje ista.
„Ovaj puta smo unaprijedili djelatnost privatnih
dječjih vrtića čime će se omogućiti kvalitetniji i sigurniji rad u vrtićima te redovna isplatu plaća. U
u budućnosti razmišljamo o otvaranju još jednog
vrtića, no zasada ne znamo hoće li biti gradski ili
privatni. Intencija je da izjednačimo cijene u gradskom i privatnim vrtićima i da svi građani imaju
iste uvjete, kao i vrtići uvjete poslovanja, što bi bilo
fer i pošteno prema svima te da sva djeca koja imaju pravo na vrtić budu upisana. Ova vlast, nakon
dvije godine svog mandata upravo to je ispunila.

javne namjene na području Zagrebačke županije
za 2019. godinu i ostvario pravo na 400.000,00 kn
bespovratnih sredstava.
Predviđene mjere energetske učinkovitosti obuhvaćaju: mjere za poboljšanje toplinske zaštite
ovojnice škole i dvorane, strojarske mjere energetske učinkovitosti i elektrotehničke mjere energetske učinkovitosti.
Sukladno projektnoj dokumentaciji za energetsku obnovu objekta očekuje se značajno smanjenje
potrebne energije za zagrijavanje prostora, odnosno adekvatno tome smanjenje emisije CO2 za
79,60 %.
Osim mjera energetske učinkovitosti izvest će se
i pristupne rampe za osobe smanjene pokretljivosti
do ulaza u objekt i rampe za pristup na pozornicu
dvorane. Obnovom sanitarnih čvorova predviđen
je sanitarni čvor za osobe smanjene pokretljivosti.
Provedbom energetske obnove omogućit će se
kvalitetno obavljanje primarne funkcije uz značajno povećanje razine udobnosti i kvalitete pružanja
usluga odgoja i obrazovanja. Projektom se izravno pridonosi povećanju broja obnovljenih javnih
zgrada kojim se na taj način značajno produljuje
životni vijek uz manje troškove za energiju i troškove za održavanje.

Ove godine sva djeca upisana su u vrtiće prema listi
prioriteta“, poručio je tom prilikom gradonačelnik
Nenad Panian.
Privatne dječje vrtiće trenutno pohađa ukupno
290 djece, a povećanje subvencije od 100 kuna po
djetetu iznosi 29.000 kuna mjesečno više nego do
sada što do kraja kalendarske godine iznosi ukupno 116.000 kuna više u odnosu na ranija davanja.
Gradski dječji vrtić trenutno polazi 353 djece, tako
da zajedno s djecom koja pohađaju privatne vrtiće
ukupan broj djece vrtićanaca na području Dugog
Sela je 643.
Ugovore su potpisale predstavnice Dječjeg vrtića „Didi“, ravnateljica Karmen Pavlic, zatim ravnateljica Dječjeg vrtića „Buba Biba“ Andrea Čukelj te
ravnateljica Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Iva Hrković.
I.G.O.
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Grad Dugo Selo obilježio
Svjetski dan učitelja

Povodom Svjetskog dana učitelja,
koji se obilježava 5. listopada, tradicionalno su položeni vijenci i zapaljeni
lampaši na grobovima prvih dugoselskih učitelja Jakova Černea i Josipa
Zorića na Starom groblju. Počast je
odalo izaslanstvo Grada Dugog Sela
predvođeno predsjednikom Gradskog vijeća Darjanom Budimirom i
zamjenikom gradonačelnika Nikolom Tomincem, pročelnikom UO za
društvene djelatnosti Veljkom Bertakom te predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova s područja Grada
- ravnateljica OŠ Josipa Zorića Mara
Mamuza, ravnatelj OŠ „Ivan Benković“ Branko Goleš, ravnateljica Dječjeg vrtića „Dugo Selo“
Draženka Sesan i voditelj smjene u SŠ Dugo Selo
Matija Pušić.
Okupljenima se obratio zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac čestitavši Dan učitelja u
ime svih građana Dugog Sela. „To su ljudi koji su
nas odgojili, koji su se brinuli o nama sve do kraja osnovne škole i dali nam temeljna znanja za naš
daljnji životni put. Možda još uvijek nismo svjesni
koja je vrijednost obrazovanja, pa i uloge tih ljudi,
međutim, mi u Dugom Selu i na razini županije
puno pridajemo obrazovanju pa je ovo prilika da
iskažemo zahvalnost našim učiteljima za ono što

rade. Ovom se prilikom sjećamo i dva velikana
iz povijesti lokalnog školstva na našem području:
Jakova Černea i Josipa Zorića koji su u ona davna
vremena ostavili neizbrisiv trag ne samo kao prosvjetni djelatnici već i u razvoju mjesta, kulturi i
ostalim aktivnostima -rekao je Tominac.
Svjetski dan učitelja obilježava se svakog 5. listopada u više od stotinu svjetskih država, nakon
proglasa UNESCO-a 1994. godine. Republika
Hrvatska dio je svjetske priče kojom se pokazuje
vrijednost znanja te odaje počast onima koji život
posvećuju stvaranju boljeg društva i svim njegovim članovima u njihovom obrazovnom proceamš
su. 

Savjet mladih Dugo Selo usvojio plan
aktivnosti za sljedeću godinu
Pod predsjedavanjem Maje Mlinarek te u nazočnosti zamjenice gradonačelnika Jasminke Kokot
Bambić i pročelnika za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika Mladena Šestana u prostoru Gradske uprave Grada Dugog Sela održana je 10. sjednica Savjeta mladih Grada Dugog Sela, a na kojoj je
razmatran Plan aktivnosti za 2020. godinu. Kako je
istaknula predsjednica Mlinarek, nakon javnog poziva udrugama za prilaganje prijedloga projekata za
sljedeću godinu javilo se nekoliko njih, koje se ujedno redovito svake godine javljaju – i to udruga Surla, Multimedijalni klub Pozitiv, Plesni centar Dugo
Selo s dva projekta i Košarkaški klub Dugo Selo. Na
temelju tih prijedloga osmišljen je Plan aktivnosti
Savjeta mladih za 2020 godinu, a koji će sadržavati dva sportska projekta, već ustaljenih, „Košarka
za sve“ – dugoselski turnir u uličnoj košarci koji
KK Dugo Selo organizira u rujnu te Malonogometni noćni turnir u organizaciji Sportske udruge
rekreativno lokalnih aktivista (SURLA) koji će se
po peti puta održati u lipnju. Sljedeće godine održat će se i već tradicionalni Street style show Dugo
Selo u organizaciji Multimedijalnog kluba Pozitiv
koji dugi niz godina organizira u suradnji s klubom
obožavatelja automobila iz Sesveta te s Crvenim
križem Dugo Selo. Kao novina u Planu je planirani besplatni tečaj plesa za maturante i maturantice
u organizaciji Plesnog centra Dugo Selo koji bi se
održavao u travnju i svibnju u trajanju od 5 tjedana.

Također predlaže se i besplatna radionica financija
namijenjena srednjoškolcima, studentima i mladima radi davanja praktičnih ekonomskih savjeta.
Radionice bi vodili studenti Ekonomskog fakulteta,
a planirano održavanje je u veljači. Ove godine po
prvi puta uspješno održane besplatne instrukcije za
osnovnoškolce koje je organizirao dugoselski Savjet
mladih – održat će se i sljedeće godine. Nakon što
su radionice pohađali brojni polaznici tijekom travnja (proljetnih školskih praznika) – sljedeće godine
radionice se planiraju za vrijeme zimskih praznika
(jedan tjedan) i tijekom proljetnih praznika (jedan
tjedan). O svim aktivnostima i projektima zainteresirani će biti informirani putem Facebook stranice
Savjeta mladih Dugo Selo i službenih stranica Grada Dugog Sela te putem bannera za koji je planirana nabava. Ukupna sredstva za 2020. godinu i za
realizaciju svih spomenutih projekata iznose 34.940
kuna, s time da je za svaki projekt planirano po
5.000 kuna. Što se tiče predloženog projekta plesnog
tečaja hip-hopa u organizaciji Plesnog centra Dugo
Selo, glasovanjem članova Savjeta mladih prijedlog je odbijen uz objašnjenje kako nema potrebe za
otvaranjem nove podsekcije Plesnog centra koja zasada nije postigla određene rezultate ili organizirala
radionice. Također, prijedlog o održavanju tečaja
prve pomoći u organizaciji zainteresirane srednjoškolke Medicinske škole nije prihvaćen s obzirom na
to da se o osnovama pružanja prve pomoći u surad-
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Dugo Selo pilot
projektom HŽ-a od
sljedeće godine dobiva
novu noćnu liniju
Kako je najavljeno u Gradskoj upravi Grada
Dugog Sela, a na sastanku predstavnika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Grada Dugog Sela – Dugo
Selo je izabrano za grad u kojem će se od ljeta
2020. do 2021. godine realizirati pilot projekt
uvođenja nove noćne prigradske linije u sklopu
projekta YOUMOBIL. Nova linija Dugo Selo
– Zagreb vozit će nakon ponoći, oko 00:30 do
01:00 sat, u vremenu kada trenutno nema linija, i to vikendom – s petka na subotu i sa subote
na nedjelju, rečeno je. „Na ovaj način nastoji se
poboljšati javni prijevoz mladih te sustav javnog
prijevoza za mlade koji žive na ruralnim područjima uz omogućavanje jednostavnijeg pristupa
europskim i nacionalnim prometnim mrežama“,
istaknuo je predstavnik HŽ-a Renato Hunić. Navodi također kako su se odlučili za Dugo Selo jer
kao satelitski grad Zagreba, brzorastući, s velikim brojem mladih koji gravitiraju glavnom
gradu – idealan je za realizaciju ovog projekta, a
u odluci su prevagnuli i određeni lokalpatriotski
razlozi jedne od suradnica na projektu, Helene
Luketić, inače Dugoselke. Ako se u zadanom
razdoblju za liniju pokaže interes putnika, tada
će linija biti pokazatelj daljnjeg poslovanja i organizacije linija HŽ-a, poručio je Hunić.
Sastanku su u ime Grada Dugog Sela nazočili
su dogradonačelnici Nikola Tominac i Jasminka Kokot Bambić te pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak kao i predstavnici HŽ-a
Zrinka Marchioli, Helena Luketić i Renato Hunić. Predstavnica Marchioli dodatno je pojasnila
dijelove projekta YOUMOBIL – projekta u kojem
sudjeluje osam partnera iz šest zemalja (Njemačka, Italija, Slovačka, Poljska, Češka i Hrvatska).
Vrijednost projekta iznosi 1,8 milijuna EUR, od
čega se kroz program transnacionalne suradnje
INTERREG Središnja Europa financira 1,5 milijuna EUR. Projekt je počeo u travnju 2019. a
trajat će do kraja 2021. godine. Osim što će se
za Dugo Selo uvesti nova noćna linija, u Dugom
Selu će se u sklopu ovog projekta organizirati i
kreativne radionice revitalizacije vagona za mlade. „Upravo na temelju njihovih ideja jedan naš
stari vagon bit će uređen“, istaknula je Marcholi,
u čemu će im, prema prijedlogu predstavnika
Grada, pomoći Savjet mladih Grada Dugog Sela.
I.G.O.

nji s Crvenim križem Dugo Selo mladi upoznaju
tijekom održavanja Street style showa.
Do kraja godine, prema riječima predsjednice Mlinarek, očekuje nas još održavanje radionice pisanja životopisa i tečaj govorništva koje će se
objediniti i održati tijekom listopada ili studenoga,
u trajanju jednom tjednom po dva školska sata. O
istome će zainteresirani biti na vrijeme informirani.
Uz riječi zahvale na dosadašnjoj uspješnoj suradnji,
predsjednica Mlinarek zaključila je posljednju sjednicu Savjeta mladih u ovom sazivu.
I.G.O.
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Više od 100 stabala
zasadit će se na
području grada u akciji
Dani kolektivne sadnje
drveća u Hrvatskoj

„Društvo napreduje kada starije generacije sade
drveće znajući da se u njegovu hladu neće odmarati“, mudrost je grčke izreke koja bi se mogla (i trebala) ugraditi u najrazličitija područja u hrvatskom
društvu – no ovaj puta ona će doslovno zaživjeti u
akciji Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj
25. - 27. listopada. U ovu akciju se uključilo i Dugo
Selo.
Kako se moglo čuti na organizacijskom sastanku
dugoselske koordinacije ove akcije – na području
grada Dugog Sela tih dana bit će zasađeno više od
100-u stabala. Od toga 70-ak stabala će biti zasađeno na javne površine, na prethodno dogovorene
lokacije – i to u Osječkoj ulici, Perivoju grofa Drašković, u Starčevićevoj (dječje igralište kod Plodina),
u Puhovu (dječje igralište), Kozinščak (kod sportskog centra) te kod parkirališta u Ulici M. Krleže,
dok će u dvorištu OŠ Ivana Benkovića biti zasađena
32 stabla. Sadnja će započeti u petak, 25. listopada
u 12:00 sati na dječjem igralištu u Starčevićevoj ulici (kod Plodina) gdje će vrtićka, školska i djeca iz
Dnevnog centra Stančić zasaditi pet stabala. Istog
dana u centru grada, pod našom „dugoselskom
vurom“ za tu pripremljenu zgodu na štandu će se
dijeliti manje sadnice iz donacije Hrvatskih šuma, a
o točnom vremenu informirat ćemo vas naknadno.
Sljedećeg dana, u subotu 26. listopada, svi sudionici
se okupljaju u Osječkoj ulici (križanje Osječke sa
Školskom ulicom) gdje će biti organizirano zajedničko fotografiranje nakon čega će se svi uputiti na
svoje lokacije sadnje, u pet grupa.
Sastanku su nazočili gradonačelnik Nenad
Panian, stručna suradnica Upravnog odjela za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno
i stambeno gospodarstvo Jadranka Robić, predstavnici škola, vrtića, vatrogasaca, Dnevnog centra Stančić, udruga – Društvo Naša djeca Dugo
Selo, KUD Preporod, Crvenog križa Dugo Selo,
SUH-a Dugo Selo, Gradske udruge umirovljenika
Dugo Selo i Pčelarske udruge Maslačak. U akciju
su uključeni i mnogi drugi, no sastanku nisu mogli nazočiti. Gradonačelnik Panian ovu inicijativu
smatra važnim čimbenikom u uljepšavanju i ozelenjivanju gradskog okoliša te stvaranju vizije „grada
cvijeća, grada drvoreda“. Predstavnica gradskih
službi Jadranka Robić istaknula je vrijedne donacije rasadnika – 30 stabala iz Vrtnog centra Iva iz
Čakovca te 15 stabala iz Rasadnika Bobica iz Velike
Ostrne, dok su Hrvatske šume, Šumarija Dugo Selo
donirali 150 komada potpornih kolaca, vrlo bitnih
za početni stadij stabilnog rasta stabala. Koordinatorica akcije za Dugo Selo Ariella Melić i ovaj puta
je pozvala sve zainteresirane koji imaju višak sadnica u svojim vrtovima i voćnjacima da ih doniraju
i na taj način se priključe. Iste sadnice moći će se
razmijeniti na štandu u centru grada u petak, 25.
listopada. Potrebno je napomenuti kako se građani
mogu uključiti u akciju tih dana te saditi na svojim
privatnim parcelama, dok se na javnim površinama može saditi isključivo u dogovoru s nadležnim
službama u Gradu Dugom Selu.
I.G.O.
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POSJETA VELEPOSL ANST VA DRŽ AVE K ATAR DUGOM SELU:

Uzajamno zanimanje za
suradnju i ulaganja

Njegova ekselencija ambasador države Katar u
Hrvatskoj, gospodin Nasser Hamad Al-Khalifa je
u pratnji najbližih suradnika posjetio Grad Dugo
Selo, na poziv gradonačelnika Nenada Paniana.
Nakon srdačnog dočeka u dugoselskoj gradskoj
vijećnici visoki gosti uručili su domaćinima darove: suvenir – maketu tradiconalnog broda i nekoliko tiskanih ilustriranih izdanja iz kojih se ta država
može pobliže upoznati. Susret gradskih dužnosnika, među kojima su pored gradonačelnika Paniana
bili njegovi zamjenici, Jasminka Kokot Bambić,
Nikola Tominac, zatim pročelnici Dean Dragičević, Marijo Vinko, dr. Sunčana Žuteković i drugi, s
visokim gostima protekao je u prijateljskom i opuštenom ugođaju, ali u razgovoru o ozbiljnim temama. To je prije svega moguća suradnja Dugog Sela
i Hrvatske s tamošnjim gospodarstvenicima – ulagačima. Stoga su gradonačelnik Panian, a potom
i pročelnik za gospodarstvo Dragičević, prikazali
sve komparativne prednosti dugoselskoga područja s naglaskom na gospodarsku zonu, raspoloživo
zemljište s infrastrukturnom opremljenošću. Prikazi s podacima iznijeti su u kontekstu prometne
(cestovne, željezničke povezanosti s naglaskom
na obližnju zračnu luku). U izlaganju prikazani
su prometni smjerovi prema sjeverno-europskim
zemljama tako i u smjeru istoka i zapada. Naglašen je značaj riječke luke i niz drugih obećavaju-

ćih mogućnosti za potencijalne ulagače. Uvidjevši
prednosti iz izlaganja dugoselskih potencijala i
povezanosti, katarski veleposlanik zanimao se za
uvjete ulaganja poput komunalne opremljenosti,
poreznih obveza te okolnosti za dobivanje odgovarajući dozvola. On također smatra velikom prednošću skorašnji ulazak Hrvatske u Schengen zonu.
Gosti ih katarskog veleposlanstva sa zanimanjem su pratili prikaz dugoselske uspješne i svjetski poznate tvrtke BOKART International GLASS,
koju je predstavio direktor Daniel Kvesić. Njihova
djelatnost – „Art staklo u arhitekturi“, koju su
ostvarili na interijerima i vanjskim prostorima diljem svijeta, od Vatikana do Amerike, oduševila je
goste, koji su pokazali zanimanje za tu djelatnost.
Vlasnici ove tvrtke također su zainteresirani za tamošnje tržište.
I na kraju, velesposlanik Katara doživio je Dugo
Selo kao lijep i sretan grad ljubaznih ljudi, uz riječi
zahvale na gostoprimstvu. Također je najavio moguću suradnja našega grada s gradovima u Kataru
uslijed mogućnosti koje je spoznao tijekom susreta.
Kao domaćin, gradonačelnik N. Panian emotivno se osvrnuo na tu uspješnu i bogatu zemlju koju
je nedavno posjetio sa suprugom. U toj je zemlji,
kazao je, ostao dio njegova srca. Stoga je zadovoljan
današnjom prijateljskom posjetom iz bogate zemlje
uspješnih ljudi. 
NK

Prijem načelnika Općine Sućuraj
u Gradu Dugom Selu
U Gradskoj upravi Grada Dugog Sela 27.
rujna je održan prijem za načelnika Općine
Sućuraj s Hvara Ivana Slavića i njegovih kolega vatrogasaca. U ime Grada Dugog Sela
prijemu su nazočili predsjednik Gradskog
vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budimir, zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac, potpredsjednici Gradskog vijeća Ivan Šajković i
Željko Remenar te predsjednik DVD Dugo
Selo Tomislav Šarić. Susret je utemeljen na
izvrsnoj suradnji i prijateljstvu ostvarenom
tijekom boravka dugoselskih vatrogasaca na
dislokaciji na Hvaru gdje već dvije godine sudjeluju u gašenju požara. 
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Otvoren novouređeni prostor ispred
POU-a Dugo Selo manifestacijom
„Za sve generacije“
„Baš je za sve generacije, ima za svakog ponešto, lijep je ovo uvod u Dugoselske jeseni“, čuli
su se komentari na dvodnevnom događanju,
održanom 13. i 14. rujna prigodom otvaranja
novouređenog prostora pored zgrade Pučkog
otvorenog učilišta održanog pod nazivom„Za
sve generacije“ čime je i službeno otvoreno novouređeno igralište pored Pučkog otvorenog
učilišta Dugo Selo. Nakon dviju kino predstava
projiciranih na otvorenom, drugoga dana uslijedio je bogati program koji je privukao male i velike posjetitelje na ovaj prostor na kojem se, kako
je kazao gradonačelnik Nenad Panian prilikom
otvorenja, mogu održavati prigodne manifestacije bez zatvaranja prometa.
„Nekad su ga zvali Partizanovim igralištem,
zatim rukometnim, pa igralištem pored učilišta,
a kako će ga zvati ubuduće, trgom ili nekako
drugačije prepuštam Dugoselcima. Nadam se da
će udruge i svi ovaj prostor iskoristiti“, rekao je
dodavši kako je ponosan što je grad dobio novi
prostor europskog izgleda.
Zadovoljstvo izgledom igrališta nakon preuređenja izrazio je i predsjednik Gradskog vijeća
Darjan Budimir, naglasivši kako su sredstva za
preuređenje osigurana gradskim proračunom.
Inače, samo preuređenje koštalo je oko 1,5 milijuna kuna.
A program na središnjoj pozornici nastupima
su otvorili najmlađi – djeca Dječjih vrtića „Dugo
Selo“ i „Vrapčić“. Nastupile su još Dugoselske
mažoretkinje, folkloraši KUD-a „Preporod“,
Limena glazba, Koledarice, Zbor umirovljenika,
VA Duga. Održana je modna revija Dragice Banić. Također, na postavljenim štandovima svoje su proizvode nudili domaći OPG-ovi, obrti i
udruge. Bila je ovo prigoda i za dodjelu nagrada
učenicima dugoselskih škola, sportskih i drugih
udruga za uspjehe koje su ostvarili na županijskim i državnim natjecanjima. Ukupno ih je 170,
a svima njima čestitao je gradonačelnik uručivši
prigodne majice s grbom grada. Svoj novi singl
„Supernova“, za koji je spot snimljen upravo u
Dugom Selu, predstavila je Jelena Jella Vanjek.
Sa svojim pratećim bandom „Jelenini“ održala je
kraći koncert. Ugodna večer završila je svirkom
banda „Vrijeme ljubavi“. Organizatori događanja su Grad Dugo Selo i POU Dugo Selo. AMŠ

Kino na otvorenom oduševilo najmlađe
i njihove roditelje

Dugometražnim animiranim filmom „Tajni život kućnih ljubimaca 2“ u petak, 13. rujna, na novouređenom prostoru ispred Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo započela
je kulturno-zabavna manifestacija „Za sve
generacije“ koja se nastavila i sutradan. Ugodna, topla noć okupila je doista brojnu djecu i
njihove roditelje – pripremljeni i informirani
opremili su se s dekicama i kokicama – no svi

oni pronašli su mjesto pod svjetlom kino ekrana. Organizatori, Grad Dugo Selo u suradnji s
Pučkim otvorenim učilištem Dugo Selo, za tu
filmsku večer pripremili su i kasniju projekciju u 21:30 sati kada se prikazivala hit komedija
„Prevarantice“. Odaziv je građanstva tada bio
manji, no unatoč tome zabavno kino na otvorenom na uređenom platou ispred POU Dugo
Selo polučilo je uspjeh. 
I.G.O.

20

16. listopada 2019.

DUGO SELO

DUGOSELSKA kronika

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela

Prolongirano donošenje izmjena Prostornog
plana Dugog Sela kao i davanje suglasnosti
za izgradnju nekoliko višestambenih zgrada
Prije samog donošenja dnevnog reda 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela održane 19. rujna povučene su točke donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Dugog Sela te tri točke vezane uz davanje
suglasnosti za izgradnju višestambenih zgrada.
Prema objašnjenju predsjednika dugoselskog
Gradskog vijeća Darjana Budimira „donošenje
tako važnog prostorno planskog dokumenta kao
što je Prostorni plan Grada Dugog Sela na sjednici od 23 točke dnevnog reda nije moguće, a ujedno postoji i prigovor Odbora za zaštitu okoliša i
prostorno uređenje za doradu Prostornog plana
u dijelovima koji se tiče višestambene izgradnje
stoga se predlaže skidanje spomenutih točaka“.
Isto tako povučena je točka o donošenju odluke
izgradnje Spomen obilježja žrtvama stradalim
u Domovinskom ratu „s obzirom na prigovore
upućene od strane braniteljskih udruga – Crne
mambe i Udruge udovica i roditelja poginulih
branitelja“.

Gradsko odlagalište u Andrilovcu od sada
i odlagalište otpada građana Svetog Ivana
Zeline

Prije početka aktualnog sata, predsjednik
Gradskog vijeća Budimir ukazao je na problem
zbrinjavanja komunalnog otpada na području
grada, a o kojem je sve gradske vijećnike upoznao
direktor DKPC-a Tadija Penić. Naime, nedavnim
inspekcijskim nadzorom izdano je rešenje po kojem već od sljedećeg tjedna gradsko odlagalište u
Andrilovcu mora zbrinjavati komunalni otpad
s područja grada Svetog Ivana Zeline te ako ne
dođe do izvršenja, propisane su visoke novčane
kazne i prekršajne prijave prema predstavnicima
DKPC-a i Grada Dugog Sela.
Prema riječima Penića radi se o odluci Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz 2018. godine po kojoj se zatvara 26 odlagališta na području HR, između ostalog i na području susjednog
Svetog Ivana Zeline, a njihov otpad zbrinjavat će
se na području Dugog Sela. „Iako smo upućivali primjedbe i molbe prema Ministarstvu zaštite
okoliša i energetike navodeći na pogreške u navedenim kapacitetima samog našeg odlagališta,
kao i na činjenicu udaljenosti i ekonomičnosti po
kojoj je Vrbovec trebao primati otpad iz Svetog
Ivana Zeline, odluka ministra bila je ta“, kazao je
gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. Iako će
Zelina plaćati naknadu Gradu Dugom Selu, kapaciteti gradskog odlagališta na ovaj način brzo
će biti popunjeni, naveo je Penić. Gradski vijećnici jednoglasno su donijeli zaključak po kojem
se Gradskog vijeće Grada Dugog Sela protivi dovoženju komunalnog otpada iz drugih jedinica
lokalne samouprave.

Aktualna pitanja gradskih vijećnika

Vijećnik Željko Remenar komentirao je kako je
ovim problemom s otpadom naselje Andrilovec
stavljeno pred gotov čin upitavši kada će Vatrogasnom domu u Andrilovcu biti riješeno centralno
grijanje i klimatizacija, na što je pročelnik Marijo Vinko kazao kako je projekt u izradi, iako su
postojale određene dvojbe, no kraljem sljedećeg
tjedna počet će se prikupljati ponude za nabavu.
Također je podsjetio na konačan obračun troškova na energetskoj obnovi zgrade Gradske uprave
koji nije dostavljen. Kako je pojasnio pročelnik
Vinko, obračun nije još napravljen jer nije certificirana energana na krovu s obzirom na to da
je još uvijek u probnom radu. Vijećnika Zorana
Pandžića zanima što se čini po pitanju gospodarske zone, na što je pročelnik konkretizirao da
se radi o dvije zone – Puhovec koja je već 50 %
ispunjena te zona Črnovščak nije u potpunosti
stavljena u funkciju jer je većina zemljišta u državnom vlasništvu. „Stoga smo u konstantnom
kontaktu s Ministarstvom državne imovine već
više od godinu dana s obzirom na to da smo dosada imali 20-ak upita interesenata“, naglasio je
gradonačelnik. Nadalje, vijećnika Pandžića zanimalo je koje su gospodarske mjere ugrađene u
rebalans gradskog proračuna, na što je pročelnik
Dean Dragičević rekao da osim gradskog sufinanciranja malih obiteljskih gospodarstava zasada nema drugih natječaja, no do kraja godine bit
će raspisan natječaj za raspolaganje poljoprivrednim zemljištima na području grada. Predsjednik
Gradskog vijeća Darjan Budimir predložio je da
se prilikom planiranja proračuna za 2020. godinu predvide gospodarske mjere. Vijećnik Stjepan
Štefinovac ukazao je nedostatak na nosačima
javne rasvjete te je predložio da se u planiranju
proračuna za sljedeću godinu predvidi kreditno
zaduženje za uređenje i dovršetak svih vatrogasnih domova na području grada. Vijećnica Mara
Mamuza uložila je isto tako prigovor na slabo
održavanje prometnica koje u dijelovima još uvijek imaju sipinu od zimskog razdoblja. Vijećnika
Ivana Gerecija interesirali su troškovi ponovnog
bojanja pješačkih prijelaza koji su s plave boje
sada prebojani u sivu te tko je bio izvođač radova,
na što je gradonačelnik odgovorio da se radi o ekipama ŽUC-a koji će i snositi troškove radova. Vijećnik Gereci također je uputio pitanje vezano uz
rekonstrukciju rukometnog igrališta kod POU te

je li ovime projekt dovršen i je
li dobivena uporabna dozvola,
na što je pročelnik Vinko odgovorio da se radi o dovršetku jedne faze projekta te da
nema uporabnu dozvolu. Na
svoja daljnja pitanja o tome je
li se radilo o jednostavnoj građevini, s obzirom na to da se
rekonstrukcija vodila po Pravilniku o jednostavnim građevinama te hoće li u sljedećoj
fazi biti uređeno igralište, vijećnik Gereci tražio je pismene odgovore. Na pitanje vijećnice Renate Jelečki
o izvješću revizije u gradskoj tvrtci Dukom-plin
te troškovima iste, odgovoreno je kako će joj, i
svim gradskim vijećnicima, biti dostavljeno sljedeći tjedan. A na pitanje vijećnice Jelečki o otvaranju podružnice Poliklinike SUVAG u Dugom
Selu odgovorila je dogradonačelnica Jasminka
Kokot Bambić istaknuvši kako je Grad napravio
sve potrebne predradnje u kontaktima s ravnateljicom SUVAG-a, zajedno s preinakama koje
su tražene, te je još jedino potrebno osigurati
sredstava 2. rebalansom gradskog proračuna.
Vijećnica Vedrana Dragičević Borovec tražila je
pojašnjenje o projektu izgradnje dvorane Dječjeg vrtića Dugo Selo, odnosno koliko je dosada
uloženo sredstava, na što će vijećnica dobiti pisani odgovor. Na vijećničko pitanje hoće li Grad
zapošljavati još komunalnih redara s obzirom na
povećanu stanogradnju i broj stanovnika, pročelnik Vinko navodi da do novog zapošljavanja
neće doći jer trenutan broj redara je dovoljan.
Vijećnika Sinišu Kljajića zanimalo je koliko je
radnih sastanka ostvareno između predstavnika Grada i dugoselskih vijećnika u Županijskoj
skupštini Zagrebačke županije, a na temu osiguravanja županijskih sredstava za glavni projekt
izgradnje 3. osnovne škole u Dugom Selu. Na
isto pitanje gradonačelnik je kazao da je održano nebrojeno sastanaka, s kojih ne postoje zapisnici, a na kojim je u kontaktu s predstavnicima
Zagrebačke županije upozoravao na činjenicu
kako Dugom Selu nije potrebna samo 3. škola,
već i četvrta. Također inzistirat će da se sredstva
za glavni projekt 3. škole u Dugom Selu obavezno uključe u proračun Zagrebačke županije za
sljedeću godinu. Vijećnik Stipo Velić, ujedno
trenutni županijski vijećnik, kazao je da je u nekoliko navrata uputio pitanje vezano uz potrebu
Dugog Sela za izgradnjom treće osnovne škole,
kao i osiguravanjem sredstava i kako je ovo već
treća godina otkako Dugom Selu nisu osigurana
županijska sredstva. Vijećnik Siniša Kljajić također je postavio pitanje odgovornosti nadležne
županijske službe za graditeljstvo zbog neizdane dokumentacije i nastalog propusta zbog čega
nije omogućeno financiranje izgradnje biciklističke staze te je o istome tražio pisani odgovor
I.G.O.
hoće li Grad tražiti očitovanje. 
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Na 20. sjednici Gradskoga vijeća Dugog Sela:

Druge izmjene gradskog proračuna i Izvješće
o radu gradonačelnika u prvom polugodištu
2019. nisu prihvaćeni

N

akon aktualnih pitanja na sjednici
održanoj 19. rujna 2019. vijećnici su
donijeli zaključak o prestanku obnašanja
dužnosti zamjenice gradskog vijećnika Ivane
Perković te o prestanku mirovanja mandata
gradskog vijećnika Pave Vukelića iz stranke
Milan Bandić 365. U nastavku sjednice vijećnici
su razmatrali Izvješće o stanju u prostoru Grada
Dugog Sela za razdoblje od 2014. do 2018.
godine u kojem je iznijeta analiza stanja s
očekivanim prijedlozima za unapređenje
stanja. Izvješće je usvojeno većinom glasova
uz primjedbu vijećnika Zvonka Novosela
kako nedostaje analiza provedbe dokumenata
posebice Detaljnog plana uređenja zone Centar.
Gradonačelnik Nenad Panian podnio je izvješće o svom radu u razdoblju od. 1. 1. do 30.
6. 2019. godine ističući svoje aktivnosti i brojne
kontakte za doprinose u razvoju grada. Vijećnici,
koji su mu uputili pitanja o provođenju nabave,
prikupljanju ponuda, promjeni poslovne banke
te nezadovoljavajućem informiranju putem internetski stranica Grada i Turističke zajednice,
nisu u potpunosti bili zadovoljni odgovorima na
postavljena pitanja. Većina vijećnika uzdržala se
od glasovanja tako polugodišnje izvješće gradonačelnika nije prihvaćeno.
Većina vijećnika također je bila suzdržana i o
izvješću o izvršenju proračuna prema kojem je
u prvom polugodištu prihodovano 29,2 milijuna kuna, što je nešto više nego u istom razdoblju
prošle godine. Ali prihodi su ostvareni s nepunih 30 posto od plana, a rashodi su 8,4 % veći od
ostvarenih u prošlogodišnjem razdoblju. Vidljiv

je veći prihod od poreza dok je od komunalne
naknade, a posebice komunalnog doprinosa
prihodovano znatno manje nego lani u polugodišnjem razdoblju. Unatoč obrazloženju kako
očekivani projekti predviđeni ovim proračunom
nisu ostvareni, kao niti očekivani prihodi, izvješće o izvršenju proračuna nije prihvaćeno, jer se
većina vijećnika također uzdržala od glasovanja.
Tako ni prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu nije prihvaćen. Predlagano
je smanjenje proračunskog okvira s 118,09 na 83
milijuna kuna. Pročelnik za financije D. Dragičević to je obrazlagao nemogućom realizacijom
obilaznice u poduzetničkoj zoni, neostvarenim
uređenjem tzv. kulturnog centra za posjetitelje,
niti će se ostvariti izgradnja nogostupa u Lukarišću zbog neriješenih imovinskih odnosa. Predsjednik Darjan Budimir zatražio je veću suradnju prilikom izrade i uravnoteženja proračuna.
Gradonačelnik Panian ponovo je naglašavao
nužnost planiranja očekivanih investicija i priljev sredstava za planirano iz fondova ili zaduženjem, no oporbeni su vijećnici kritički ocjenjivali takvu praksu te su u većini bili suzdržani
prilikom glasovanja, kao što je bilo i na sjednica
odbora i stručnih tijela koje su prethodile sjednici Vijeća.

Izbori za mjesne odbora 27.
listopada 2019.

Sukladno zakonskim propisima i Statutu Grada, Gradsko vijeće donijelo je odluku o izboru
članova mjesnih odbora. Tako će građani Dugog

Uređuje se Dječji kreativni kutak na dječjem
igralištu u Perivoju grofa Drašković
Zahvaljujući angažmanu članova braniteljske udruge Hrvatski vitezovi, u Perivoju grofa
Drašković je započelo uređenje dječjeg kreativnog kutka na dječjem igralištu. S obzirom
na ostatke drvne građe koji su ostali zbog nužnog rušenja oboljelog drveća, odlučili smo u dječjem igralištu osmisliti
i napraviti Dječji kreativni kutak s
drvenim stolovima panjevima i drvenim sjedalicama, kazala nam je
Jadranka Robić, stručna suradnica
Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno
i stambeno gospodarstvo. U kutku
bit će i drvene kutije s crtaćim priborom i bojankama kojima se djeca
slobodno mogu služiti, uz napomenu roditeljima, naravno, da se isti
vraća u kutije i čuva za uporabu

ostaloj djeci. Ekipu koja je uređivala novi sadržaj našeg najljepšeg gradskog parka posjetio je i gradonačelnik Dugog Sela, te njegovi
zamjenici Nikola Tominac i Jasminka Kokot
Bambić.
I.G.O.

Sela 27. listopada ove godine u 14 mjesnih odbora birati svoje predstavnike. Broj članova odbora
određuje se razmjerno broju stanovnika na području odbora.
Vijećnici su odlučili i o stalnom sastavu izbornog povjerenstva Dugog Sela u kojem su suci
Sandra Hrstić – predsjednica i potpredsjednik
Josip Čorluka te Marica Pokas i Janja Klinđić.
Vijećnici će odlučiti i o proširenom sastavu
ovog Vijeća kojem će se priključiti predstavnici
pozicije i opozicije. Od 22. rujna počinje kandidiranje članova za mjesne odbore, predizborna
kampanja trajat će do 25. listopada, a izbori će se
provesti 27. listopada ove godine.
Izabrano je i Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda u sastavu: Ivo Keserić
(predsjednik) te članovi Darko Debeljak, Kristijan Karas, Dražen Buljić i Tomislav Šarić.
Sukladno odlukama s početka sjednice o
prestanku mirovanja mandata vijećniku Pavi
Vukeliću, on je izabran u Odbor za izbor i imenovanje, a zamjenica vijećnika Ivana Perković
razriješena je članstva ovog Odbora.
Na kraju 20. sjednice vijećnici su saslušali i
podržali program rada Savjeta mladih kojeg je
iznijela predsjednica Maja Mlinarek. Savjet će
organizacijski i financijski poduprijeti sportske
aktivnosti udruga – turnir u košarci, malonogometni noćni turnir, street show, poduku u plesu
koju će pružiti Plesni centar Dugo Selo (za maturante), besplatnu poduku učenicima i druge
aktivnosti, za što je predviđeno 36.940 kuna. 
NK

Nova parkirališna
mjesta u
centru grada u
Kolodvorskoj ulici
Centar Grada Dugog Sela bogatiji je za
20-ak novih parkirališnih mjesta. Radi
se o novom parkiralištu iza zgrade u
Kolodvorskoj ulici 3, umjesto starih derutnih garaža. Parkiralište se uređivalo
proteklih tjedana, a nakon iscrtavanja,
službeno je stavljeno u funkciju. Novim
parkiralištem, osim što će se poboljšati
izgled centra, poboljšat će se i protočnost
prometa, poručio je zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac prilikom obilaska. Asfaltirano je oko 500 metara kvadratnih površine, a vrijednost radova je
oko 170.000 kuna.
AMŠ
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ODRŽANA 7. „STARA JELA Z DUGO

U

centru Dugog Sela, duž Kolodvorske
ulice 21. rujna je održana tradicionalna,
međunarodna kulturno-gastronomska
manifestacija Stara jela z Dugoga Sela koju
po 7. puta organizira Pučko otvoreno učilište,
zajedno s Gradom Dugim Selom i Turističkom
zajednicom Grada Dugog Sela. Od jutarnjih sati
organiziran je bogati kulturno-zabavni program
uz mnogobrojnu ponudu tradicionalnih
jela i pića, te uz gastro ocjenjivanja menija,
kotlićijada, sajam antikviteta i igraonice,
zabavni park za djecu. Službenom otvorenju
nazočili su zamjenica i zamjenik župana
Zagrebačke županije Nadica Žužak i Hrvoje
Frankić, zamjenik načelnik Općine Križ
Zlatko Hrastić, ove godine tri veleposlanika
– veleposlanik Ujedinjene kraljevina Velike
Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj
Andrew Stuart Dalgleish, veleposlanik
Republike Koreje u Republici Hrvatskoj Kim
Dong-chan te veleposlanik Republike Kosovo
u Republici Hrvatskoj Gëzim Kasapolli,
direktorica Turističkog ureda Turističke
zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović
te predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela Darjan Budimir, gradonačelnik Dugog Sela
Nenad Panian te u ime organizatora ravnatelj
Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad
Haleuš Mali.
Gradonačelnik je tom prilikom sve pozdravio riječima – „Kako je dobro vidjeti vas opet“,
dodajući kako su uz visoke goste iz veleposlanstava, dugoselsku manifestaciju posjetili direktorica Direkcije Miss Hrvatske za Miss svijeta
Maja Vračarić, redatelj i producent Jakov Sedlar,
gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, i brojni, brojni drugi gosti, među njima i kandidat za
predsjednika Republike Hrvatske Zoran Milanović. „Moja namjera je da ova manifestacija
postane izvorno međunarodna manifestacija
starih jela svih građana Dugog Sela, starih jela
svih građana Europe, starih jela svih građana

svijeta. Zato ćemo probati danas i neke svjetske kuhinje, a prije svega jela iz našega Dugog
Sela“, poručio je gradonačelnik. Manifestaciju je
svečano otvorila zamjenica župana Zagrebačke
županije Nadica Žužak. „S velikim guštom dolazim na ovu manifestaciju jer Dugoselci su dobri
domaćini, vrijedni ljudi, a i svakom novom godinom oni su sve bolji i bolje organizatori manifestacije Stara jela z Dugoga Sela. Zagrebačka
županije se pozicionira kao gastronomska destinacija, enološka, ali i etnološka destinacija – a
upravo ova manifestacija sadrži sve to“, poručila
je dožupanica Žužak.
U sajmenom dijelu sudjelovalo je 50-ak izlagača iz šire i dalje okolice Dugog Sela - većinom
OPG, obrti i kućna radinost. Uz izlagače kao sudionici International food festivala dolaze gosti
iz Brazila, Južne Koreje, BiH, Kosova i Albanije.
Na štandu organizatora omogućena je ponuda
žganaca z špekom, prežgane juhe, juhe od buče,
bažula z špekom, lovačkog gulaša, fiš paprikaša, vegetarijanskog gulaša s gljivama i kuhane
kukuruze. Program cjelodnevne manifestacije
vodio je popularni Ivan Fiolić Fio i Martin Fiolić, a posjetitelje su u večernjim satima zabavljali
grupa Raspašoj, Ivica Pepelko te ženski ansambl
Extra kvintet iz Slovenije.

Proglašeni najbolji u kuharskim
natjecanjima

Tijekom dana održano je i ocjenjivanje u
kuharskim natjecanjima koje su vodili stručni
predstavnici Ugostiteljsko-turističkog učilišta u
Zagrebu profesor kuharstva Pavao Bator i Stipe
Tomljenović.
Stručni sud odučio da je pobjednik kotlićijade
– ekipa SDP-a Dugo Selo, drugo mjesto osvojio
je Ivan Brajković iz Skradina, Dubravice i treće
mjesto – ekipa iz Majkovca.
Za najbolju gusku s prilogom proglašena je od
ekipe KUD-a Brčevec, druga najukusnija guska

bila je iz Gradske udruge umirovljenika Dugo
Selo i trećeplasirana iz KUD-a Lupoglav.
Najbolju zlevanku napravila je Milica Điđa
iz KUD-a „Posavka“ iz Oborova koja je ujedno
napravila i drugu najbolju zlevanku, dok je trećeplasiranu napravila ekipa KUD-a Lupoglav.
Za najbolji uređen štand proglašen je štand
Ivice Cesara s bučinim uljima, drugi najbolji je
bio štand Suzane Sviben „Oprema za bebe“ i treći KUD-a Brčevec. 
I.G.O.
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Započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji
vodoopskrbnih cjevovoda u Dugom Selu

Z

apočeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji
vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata na području Dugog Sela, a koji
se provode u sklopu projekta „Regionalni
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb
Istok“. Riječ je o investiciji od 78 milijuna kuna.
Radovi na dugoselskom području obuhvaćaju
rekonstrukciju 47,9 kilometara mreže i izgradnju 1,5
kilometara mreže i dvije crpne stanice „Kozinščak“
i „Domobranska”.
Na gradilištu u Velikoj Ostrni radove je 13. rujna
otvorio ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Otvorenju su nazočili gradonačelnik
Dugog Sela Nenad Panian, u ime Zagrebačke županije pročelnik UO za promet i komunalnu infrastrukturu Nenad Babić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Vodoopskrbe
i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav
Masten, predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela Darjan Budimir, predsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani Tihomir Đuras te brojni drugi
uzvanici.
„Ovo je jedinstven projekt, jedinstven sustav. Riječ je o aglomeraciji koja u svojoj vrijednosti nosi
850 milijuna kuna radova. Danas smo otvorili jednu od faza tog cijelog sustava. Hvalevrijedan projekt koji sa sobom donosi rekonstrukciju i izgradnju desetaka kilometara vodovodne mreže, riječ je
o vodoopskrbi i u konačnici povećava mogućnost
za priključenje stanovnicima ovog kraja, jedinica
lokalne samouprave s jedne strane, a s druge smanjenje gubitaka na vrlo niske razine u odnosu na hrvatski prosjek, negdje na 19 %, a znamo da su gubici
u Hrvatskoj puno veći. Projekt je to koji definitivno
svojim obimom nosi velik posao za građevinsku
operativu, a svojim završetkom kroz nekoliko godina i bolji životni standard za građane u ovom dijelu”, izjavio je ministar Ćorić.
Zadovoljstvo početkom radova nije krio dugoselski gradonačelnik Nenad Panian, ujedno i predsjednik Skupštine ViO ZŽ. „Ponosan sam na to da
je ovo primjer sedam poduzeća spojenih u jedno i
cijeli istok Županije koji je bio do sada malo zanemaren. Dugo Selo ima preko 40 % gubitka vode i to
nam je najveće opterećenje, makar smo bili i najopremljeniji. Počinjemo u Ostrni zato što je ovdje već
završena kanalizacija i sada će dobiti vodu te ćemo
onda asfaltirati. Građani Ostrne će imati komplet-

nu infrastrukturu kao da su u centru grada. To
nastojimo i u svim drugim općinama i gradovima.
Uspjeli smo u solidarnosti, iskoristiti sredstva EU i
nadam se da ćemo biti primjer drugima, istaknuo
je Panian.
Uz izgradnju novog vodocrpilišta Kosnica u
sklopu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije – Zagreb istok“ bit će izgrađeno 15 novih crpnih stanica, 5 novih vodotornjeva,
316.222 metra nove mreže. Projekt obuhvaća i rekonstrukciju jedne crpne stanice i 108.152 metara
mreže te izgradnju 8.934 novih kućnih priključaka.
Realizacijom ovoga projekta prosječni gubici u
kompletnom sustavu smanjit će se s 29,2 % na 18.6 %.
Prema riječima direktora ViO ZŽ Tomislava Mastena, ovim je projektom sveukupno predviđeno devet
tisuća besplatnih novih priključaka na sustav vodoopskrbe na području Vrbovca, Dugog Sela, Zeline i
Ivanić-Grada.
„Konkretno na dugoselskom području pokrivenost mrežom nije sporna, ona je danas preko 98 %.
Međutim, mreža je stara, ima preko 40 % gubitaka,
a ovim projektom to dovodimo u gabarite koje smo
preuzeli kao obvezu prilikom pristupanja u EU.
Radimo vodocrpilište Kosnica koje za čitav istok
Zagrebačke županije, a to znači i za Dugo Selo, Rugvicu i Brckovljane osiguravamo stalan i adekvatan
dotok pitke vode i po cijenama koje su nama prihvatljive“, rekao je Masten podsjetivši kako je neka-

dašnji DUKOM godinama imao problema s gradom
Zagrebom oko cijena vode.
Također, gradi se i osnovni dobavni sustav tako
da se više neće moći dogoditi da Dugo Selo ostane bez vode u slučaju magistralnog cjevovoda od
Sesvetskog Kraljevca. Osiguravaju se tri dobavna
pravca za distribucijsko područje Dugog Sela, Brckovljana i Rugvice. Gradi se novi magistralni cjevovod od Sesvetskog Kraljevca do Božjakovine i novi
magistralni cjevovod prema Sv. Ivanu Zelini, a već
je napravljen cjevovod prema Ivanić Gradu kojim
se može osigurati opskrba Rugvice i Dugog Sela do
pruge u slučaju potrebe.
Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta je
707.108.262,00 kuna bez PDV-a, od čega je iz Operativnog programom „Konkurentnost i kohezija“
osigurano 483.953.845 kuna.
U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ do sada je odobreno,
uz ovaj, još 42 projekta. Ministar zaštite okoliša i
energetike Tomislav Ćorić istaknuo je kako su u
tijeku značajna ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu diljem Hrvatske. „Govorimo o milijardama kuna europskih sredstava“ rekao je i dodao:
„Očekujem da će građevinski sektor, posebno u
dijelu vodnokomunalne infrastrukture, a vjerujem i u ostalim sektorima, dati obol da rast bruto
domaćeg proizvoda u Hrvatskoj, bude i dodatno
stimuliran. 
amš

LAG “Prigorje” dosad raspisao natječaje vrijedne 5 milijuna kuna
Lokalna akcijska
grupa Prigorje održala je jučer konferenciju za medije na temu realiziranih projekata, natječaja u najavi te iskustava OPGovaca, prenosi Radio Vrbovec.
LAG “Prigorje” jedan je od 54 LAG-a koji djeluju na području Republike Hrvatske, a obuhvaća
11 jedinica lokalne samouprave, odnosno tri grada (među kojima i Grad Dugo Selo) i osam općina.
Glavni izvor financiranja organizacije je Mjera 19
iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020 te
manjim dijelom članarina. LAG “Prigorje” dosad
je raspisao natječaje ukupne vrijednosti 5 milijuna
kuna, a do kraja godine taj iznos narast će za još
dva milijuna kuna. Upravni odbor jučer je donio
odluku o dobitnicima potpora u sklopu natječaja
iz Mjere 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje

ili proširenje lokalnih temeljnih udruga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.
Na natječaj je pristiglo 11 prijava, svi prijavitelji su
jedinice lokalne samouprave, a radi se o malim infrastrukturnim radovima, poput izgradnje dječjih
igrališta ili obnove društvenih domova. U pripremi su i novi zanimljivi projekti, kroz mjesec dana
očekuje se raspisivanje natječaja u sklopu Mjere
1.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” te
natječaj iz Mjere 1.1.2. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”. „Mjera 1.1.1.
klasična je poljoprivredna mjera kroz koju prijavitelj može dobiti potporu u iznosu od 50 do 70 posto.
Visina potpora po projektu iznosi 20.000 eura. Drugi natječaj možemo nazvati i natječaj za start-up u

poljoprivredi, a važan uvjet je da je prijavitelj mlađi
od 40 godina i da je kraće vrijeme nositelj gospodarstva. Fiksna potpora iznosi 50.000 Eura, ako će se
prijavitelj i zaposliti na gospodarstvu te 20.000 Eura
ako ne prihvaća tu obavezu“, poručio je predsjednik
organizacije Franjo Babić.
Podsjetimo LAG Prigorje je u svibnju protekle
godine raspisao svoj prvi natječaj za Tip operacije
1.1.3., a to je „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Visina potpore po nositelju
projekta je 15.000 Eura. 19 OPG-ovaca tada je dobilo pozitivnu ocjenu projekata. U planu je prijava na
natječaj Mjera 2.2.1. “Provedba aktivnosti projekta
suradnje” za umrežavanje s LAG-ovima na području RH i EU te natječaje iz Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali financirani iz Europskog socijalnog fonda, prenosi Radio Vrbovec.
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Održana sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani:

O

Donijete odluke iz komunalnog i
društvenog segmenta

pćinsko vijeće Općine Brckovljani održalo
je 15. listopada svoju 20. redovnu sjednicu
pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća
Tihomira Đurasa. Sjednici je nazočio zamjenik
načelnika Stjepan Horvat. Vijećnici su jednoglasno
donijeli odluku o komunalnom redu Općine. Ona
se usklađuje s novim Zakonom o komunalnom
gospodarstvu, ništa se ne mijenja, precizirane su
ovlasti komunalnog redara. U ovu odluku spada
i članak o redovnom održavanju parcela (vrtova,
okućnica, neizgrađenih građevinskih zemljišta i
dr.). Upravo je nebriga vlasnika oko istih istaknuta
kao problem, takvih je predmeta oko 100 godišnje.
To se nastoji rješavati, učinkovitiji je opći upravni
postupak od prekršajnog.
Rješenje koče i imovinsko-pravni odnosi, negdje
je više vlasnika, do nekih se ne može doći jer žive
vani. Donijeta je odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom. Može se spaljivati od
1.listopada tekuće do 31. svibnja iduće godine, pod
propisanim uvjetima i po podnošenju prijave. No,
kako je ukazao vijećnik Dražen Kutica, spaljivanje
se događa izvan ovog perioda i do sada nitko nije
kažnjen. Na teren izlaze vatrogasci kako bi lokalizirali požar, na taj način gube se financijska sredstva
dok počinitelji i nakon toga nastavljaju s istom lošom praksom. Vijećnici su donijeli plan djelovanja
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Gomilanje otpada na zelenim
otocima veliki trošak za Općinu

Odlukom o 3. preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna za o.g. iznos od 70.000 kuna namijenjen je za Odvoz smeća-kontejnera i to sa stavke ostali nespomenuti izdaci 15.000 kuna, 7.500 s
troškova izbora i referenduma i 47.500 s VIOZŽ
- subvencioniranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije projektne dokumentacije vodnih građevina.

ma predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim
vrtićima. Dječjim vrtićima Općina podmiruje dio
troškova ekonomske cijene redovitog programa,
ovom odlukom subvenciju povećava za 100 kuna te
ona sada iznosi 950 kuna mjesečno po djetetu, dok
ostatak iznosa do pune ekonomske cijene snose roditelji. Subvencija u istom iznosu se daje bez obzira
koji vrtić roditelji odabrali za svoje dijete. Trenutno
je 108 vrtićanaca, brojka se mijenja na mjesečnoj
bazi, pa tako i općinsko izdvajanje varira od 10.000
do 11.000 kuna.
Smeće koje se gomila na zelenim otocima velik je
problem Općini i stvara joj trošak. Ono se odvozi
2 puta tjedno, ali se otoci stalno pune. Ostavljaju
se razne vrste otpada od miješanog-komunalnog
pa do glomaznog otpada. Otpad stvaraju i vikendaši. Vijećnica Ines Kovačević smatra kako bi i oni
trebali financirati zbrinjavanje otpada odnosno da
bi trebali platiti neku naknadu. Kutica je dodao
kako na zelene otoke odlažu otpad, primjerice građevinsku šutu, ljudi iz Zagreba. Kamere bi mogle
biti jedno od rješenja, ali zbog odredbi GDPR-a još
nije moguće, čulo se. Svi koji plaćaju komunalnu
naknadu, moraju i otpad, potrošač je dužan sam se
prijaviti, rečeno je Ivici Jakaru na pitanje može li se
regulirati one koji ne plaćaju odvoz. Spomenuto je
kako u neke ulice kamion za odvoz smeća ne može
ući pa je kantu potrebno ostaviti na mjesto gdje je
odvoz moguć. Donijeta je odluka o početku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine, radi se o parceli
u Prečecu. Javni natječaj objavit će se u Narodnim
novinama te na službenoj web stranici Općine.

Uvećan iznos subvencije za boravak
djece u vrtićima

Jedna od točki dnevnog reda bila je odluka o
utvrđivanju iznosa subvencija redovitog progra-

Uspješna inicijativa mama za
veću sigurnost djece u prometu –
iscrtane dvije zebre na županijskim
cestama

O hvalevrijednoj inicijativi mama djece iz OŠ
„Stjepan Radić“, vezanoj za sigurnost prvenstveno djece u prometu, govorio je zamjenik načelnika
Horvat. Njihov pritisak prema Županijskim cestama urodio je plodom – u roku tri dana od pokretanja inicijative iscrtane su dvije zebre. Dosadašnji
dopisi ŽC-u pod čijom su nadležnošću gotovo sve
prometnice na općinskom području, nisu rezultirali ovakvim uspjehom, podsjetio je Horvat. Punu
podršku dali su vijećnici, nastojat će zajedno stvoriti pritisak i donijeti planove za nastavak obilježavanja prijeko potrebnih pješačkih prijelaza na županijskim cestama na općinskom području.
Pod pitanjima i prijedlozima, vijećnica Dijana
Golubić kazala je kako treba voditi računa o EU
natječajima za izgradnju vrtića dok je Jakaru rečeno kako je projektant dva nadvožnjaka, koji po
njegovom mišljenju imaju neadekvatne zavoje, HŽ
infrastruktura i kako je to državni projekt. Željko
Tašler pitao je planira li se obnova krova vatrogasnog doma u Tedrovcu. 
amš

Učenici prvih razreda OŠ „Stjepan Radić“ iz Božjakovine aktivno obilježili Dan sadnje drveta
Učenici prvih razreda OŠ „Stjepan Radić“ u
Božjakovini, njezine matične i područne škole u
Lupoglavu te učenici 3. a razreda područne škole sa svojim su učiteljicama obilježili Dan sadnje
drveta 20. rujna 2019.
Svaki je razred zasadio svoje razredno drvo
koje će paziti i promatrati njegov rast i razvoj.
Zasadili su dvije lipe, dva tulipanovca, dud te crveni javor u vanjskom prostoru škole. Ovim projektom dali smo svi zajedno podršku inicijativi
„Posadi drvo, ne budi panj“ želeći ukazati kako
prirodi treba davati, a ne samo uzimati. Nakon
mnogobrojnih šumskih požara koji su uništili
velike površine svjetskih šuma važno je osvijestiti globalni problem sustavnog uništavanja prirode. Ovim putem također pozivamo sve; grad, općinu, stanovništvo, vladajuće, male i velike, da se
priključe Danima kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj 25., 26. i 27. listopada 2019. te na taj način
daju svoj doprinos očuvanju planeta Zemlje.

Zahvaljujemo se rasadniku „Bobica“ iz Ostrne
na sadnicama i pomoći oko našeg školskog projekta kao i roditeljima koji su se, kao i uvijek, velikodušno uključili i podržali našu ideju.
Učinimo naš okoliš ljepšim i ugodnijim, ostavimo našoj djeci više nego smo zatekli. 

učiteljica Danijela Knežević
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Općina Rugvica dobiva 17 hektara
državnog zemljišta za nove investicije

V

eć 21. sjednicu u ovom sazivu odradilo
je Općinsko vijeće Općine Rugvica. Na
jutrošnjoj sjednici pred vijećnicima je
bila samo jedna točka- odluka
o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju radne zone
„Rugvica sjever“.

Budući da se radna zona širi,
Općina je od države zatražila
da joj se da 17 hektara zemljišta,
koje se nalazi između Rugvice i
Dugog Sela.
-Ovom odlukom dobivamo
tu zemlju koja je u vlasništvu
države. Veseli činjenica da će
novi investitori na toj zoni moći
vrlo brzo ulagati svoja sredstva,
a samim time stvorit će preduvjete za nova zaposlenja- sa zadovoljstvom je istaknuo zamjenik
općinskog načelnika Nenad Jakšić.
Na aktualnom satu moglo se čuti kako su radovi na reciklažnom dvorištu završeni, te se sada
čeka mišljenje Ministarstva, kojem je Općina
poslala upit. Također, vijećnici su upoznati i s ra-

dovima na energetskoj obnovi domova u Ježevu,
Obedišću, Črncu i Preseki Oborovskoj.
-Ulažemo ravnomjerno u razvoj svih društve-

nih domova. Kad se radi o ovim domovima za
njih smo dobili 880 tisuća kuna preko europskih
fondova za energetsku obnovu, koja podrazumijeva novu fasadu i stolariju, dok ćemo vlastitim
sredstvima u sljedećem razdoblju obnoviti kroIĐ
vove na istima- rekao je Jakšić. 
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Ljubav djeci prije svega:

Crtanje dječjih prava za
Dječji tjedan u Rugvici

O

snovna škola Rugvica ove se godine po
prvi puta uključila u obilježavanje Dječjeg
tjedna. Na ovaj se način želi pridonijeti da
Općina dobije status Općine prijatelja djece. Moto
ovogodišnjeg Dječjeg tjedna je „Ljubav djeci prije

svega“, a taj su moto uzviknula i rugvička djeca.
Obilježavanje Dječjeg tjedna nastavljeno je u subotu 12.
listopada crtanjem dječjih prava koja se nalaze u sklopu
Konvencije UNICEF-a u režiji učenika nižih razreda.
-Djeca su jako zadovoljna. Mislim da je ovo jedan
projekt koji će ih iz godine u godinu sve više veselitirekla nam je učiteljica Mirjana Kirin.
Za završnicu, dan kasnije u Rugvicu su došli đaci
iz Osnovne škole „Ivan Benković“ i Josipa Zorića, koji
su zajedno sa svojim vršnjacima iz Rugvice napravili
konvenciju koja će se čuvati do sljedeće godine za novi
Dječji tjedan. IĐ

Bogatstvo Posavine na Danima u Vali
Općina Rugvica i Stari Grad na Hvaru na lani
su potpisali Povelju o prijateljstvu. Suradnja prijateljskih sredina najprije je započela kroz sport, jer
HNK Stari Grad i NK Rugvica Sava 1976 razmijenili su prijateljske posjete pri čemu su mlađe kategorije ovih klubova i odigrale nekoliko utakmica.
Ovoga puta suradnja je otišla korak dalje te je
poveća općinska delegacija na čelu s načelnikom
Matom Čičkom i predsjednicom Anom Munić dio
manifestacije Dani i Vali, na kojoj Općina Rugvica prezentira bogatu povijest i tradiciju posavskog
kraja.
-Upravo ovakva druženja bila su i smisao našeg
potpisivanje Povelje, jer tako svima omogućujemo
da se predstave. Na ovaj način našim dragim prijateljima nudimo proizvode naših OPG-ova, ali i
predstavljamo našu kulturi i tradiciju koja je jako

bogata- istaknuo je načelnik Mato Čičak,
koji se i ovim putem zahvaljuje svima koji
su pripomogli u realizaciji ovoga puta.
-Ovo je veliki zahvat, no vjerujem kako
će nam svima zajedno ovo ostati u jednom lijepom sjećanju, ali i donijete nove
suradnje na području kulture, vatrogastva i direktne suradnje, kao na primjeru
s Općinom Odžak s kojom smo povukli
zajedničke novce iz Europskih fondovarekao je načelnik.
Na štandu Općine Rugvica, mogu se tako kušati
ali i kupiti bučino ulje, bučine koštice, kao i med te
aronija, a u predvečernjim satima mogu se kušati i
sjajni specijaliteti.
-S nama je i naš dragi prijatelj iz Savskih lađara,
kuhar Andrija koji sprema razno razne specijali-

tete, kako bismo prikazali i naš posavski meni na
kojem će se naći; šaran, som u pivskom tijestu, fiš
paprikaš i gulaš- istaknuo je načelnik Čičak.
Posebnu pažnju prolaznika plijenile su mlade
članice KUD-a Posavka iz Oborova koje su se predstavile spletom pjesama i plesova, a nezaobilazan
dionik ove manifestacije je i Lađarko.  IĐ

DVD Sop-Hrušćica druga na županijskom vatrogasnom natjecanju
Dječaci DVD-a Sop-Hrušćica potvrdili su svoje
drugo mjesto iz 2018. godine osvojivši ga i ove godine,
među 44 ekipe na županijskom natjecanju djece i mladeži Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije održanom u nedjelju, 15. rujna 2019. u Jastrebarskom. Nastavak je to kontinuiranog uspješnog rada s djecom u
tom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, ali i potvrda
svih prvoplasiranih mjesta tijekom ove natjecateljske
vatrogasne godine. Nakon što su prije dvije godine bili
županijski prvaci, a prošle godine županijski doprvaci, ovaj DVD s ovogodišnjim županijskim doprvacima
predvodi u natjecateljskom radu djece.
Vatrogasnu zajednicu Općine Rugvica na županijskom natjecanju u Jastrebarskom predstavljalo je šest
natjecateljskih odjeljenja djece i mladeži, a njihovi ostvareni rezultati su sljedeći:
- odjeljenje djece ženske DVD-a Savski Nart zauzelo

je 21. mjesto među 23 ekipe,
-odjeljenje djece muške DVD-a Sop-Hrušćica zauzelo je 2. mjesto među 44 ekipe,
-odjeljenje djece muške DVD-a Rugvica zauzelo je
33. mjesto među 44 ekipe,
-odjeljenje mladeži ženske DVD-a Sop-Hrušćica
zauzelo je 9. mjesto među 9 ekipa,
- odjeljenje mladeži muške DVD-a Ježevo zauzelo je
4. mjesto među 23 ekipe
-odjeljenje mladeži muške DVD-a Rugvica zauzelo
je 19. mjesto među 23 ekipe.
Potporu svim natjecateljskim odjeljenjima tijekom
cjelodnevnog županijskog natjecanja davao je zapovjednik VZO-a Rugvica Sreten Hrdan, kao i brojni
roditelji te predstavnici zajednice. Vatrogasna zajednica Općine Rugvica čestita DVD-u Sop-Hrušćica na
ponovno osvojenom drugom mjestu, kao i DVD-u

Ježevo na četvrtom mjestu te ostalim natjecateljskim
odjeljenjima i njihovim voditeljima na ostvarenim rezultatima i uloženom vremenu, a ponajviše zahvaljuje
roditeljima što djecu i mladež, uz sve druge aktivnosti
koje imaju, kako školske tako i izvanškolske, i dalje
usmjeruju u natjecateljski segment dobrovoljnog vatrogastva. 
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SUH održao II. sportske susrete u
Podružnici Rugvica

S

indikat umirovljenika
Hrvatske Povjereništvo
Zagrebačke županije
organizirao je 14. rujna
II. Sportske susrete u
Pod r u žnici
Rug v ica,
odnosno u školskoj športskoj
dvorani OŠ Rugvica.
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Posavke pokupile
simpatije na branju
kuruze u Gornjoj Stubici
Dio članica KUD-a Posvaka prisustvovao je
6.listopda manifestaciji Branje kuruze i lupitva,
koja se održava u Gornjoj Stubici. Osim što su
prikazale svoje umijeće u branju kuruze i lupitvi, svojim pjevačkim sposobnostima uljepšale su
samu manifestaciju, na kojoj je članica KUD-a,
Natali Doroda proglašena najberačicom.■

Očekuje se oko 140 članova
Na susretima je sudjelovalo
stotinu i pedeset članova iz
podružnica Samobor, Velika
Gorica, Međunarodne zračne
luke Velika Gorica, Dugog Sela, Vrbovca, Gradeca i domaćina iz Rugvice. Natjecalo se u stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu.
Natjecatelje je u ime domaćina pozdravio
predsjednik rugvičke podružnice Stjepan Sekulić, u ime SUH-a Zagrebačke Županije predsjed-

nik Zlatko Hržić te potpredsjednica SUH-a na
razini Hrvatske Biserka Budigam. U ime župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića, koji je
bio pokrovitelj događanja, nazočne je pozdravio
Ivan Remenar. IĐ

Vatrogasni veterani VZO-a Rugvica
posjetili Varaždin
Varaždin, grad kolijevka hrvatskog vatrogastva, odnosno
grad u kojem je 1864. godine
osnovan Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor, ugostio
je 30-ak članova Kluba veterana
Vatrogasne zajednice Općine
Rugvica na njihovom stručnom
putu koji je obuhvatio posjet Muzeju hrvatskog vatrogastva i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada
Varaždina te Gradskom groblju
Varaždin.
Nakon razgledavanja prostora
i opreme Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, vatrogasni veterani VZO-a Rugvica obišli su Gradsko
groblje Varaždin te upalili svijeće na grobu dr.
Marijana Mlinarića (1944. – 2007.), predsjedni-

ka Hrvatske vatrogasne zajednice te pred središnjim križem za sve poginule vatrogasce i vatrogasce stradale na otoku Kornat 2007. godine.

Tančecova grčka avantura
KUD Tančec putovao je ove jeseni u
Grčku, na međunarodni folklorni festival
koji se održava od 16. do 21. rujna na otoku
Thassosu. Putem do Grčke zadržali su se u
Skopju te obišli znamenitosti glavnog grada Sjeverne Makedonije.
Na odredište su stigli 16. ujutro i svake
večeri prikazivali folklorne ljepote Hrvatske još uvijek mnogobrojnim turistima na
otoku. Osim Tančeca na festivalu su sudjelovale i folklorne skupine iz Bugarske,
Rumunjske, Kosova, Srbije te egzotičnog
Mauriciusa.
-Ovim putem se zahvaljujemo orga-

16. listopada 2019.

nizatoru festivala gospodinu Dejanu
Brzanovu na pozivu za festival, te upućujemo sve pohvale za organizaciju od
dolaska u Skopje, kao i tijekom boravka
u Grčkoj- javila nam je iz Grčke, predsjednica KUD-a Tančec, Željka Baić.
Nakon službenog dijela festivala uvijek ostane slobodnog vremena koje su
Tančecovci iskoristili za dobar provod,
kupanje i iskušavanje lokalnih pića i
hrane, a ovim putem šalju pozdrave
članicama i članovima KUD-a koji nisu
mogli s njima na ovo prekrasno folklorno putovanje.  IĐ

Rugvički SUH na
jednodnevnom izletu u
Vinkovcima
Podružnica SUH-a Rugvica lijep nedjeljni dan 22. rujna iskoristila je za odlazak na
jednodnevni izlet u Vinkovce. Put Grada na
Bosutu uputilo se 70-ak članova i prijatelja
SUH-a, među kojima je bio i Zlatko Hržić.
Cjelodnevno druženje SUH-ovaca bilo je
ispunjeno jer je jučer održana i završna manifestacija Vinkovačkih jeseni.
- U realizaciji izleta pomogla nam je i Općina koja nam je osigurala prijevoz dok je na
nama bilo da osiguramo ručak. Dojmovi su i
sjajni, bilo nam je predivno, bez obzira na to
što nam je ovo bio drugi odlazak na Vinkovačke jeseni. Svi su bili oduševljeni viđenim,
a najbitnije je bilo dobro druženje - o izletu
će predsjednik rugvičkog SUH-a Stjepan Sekulić.  IĐ
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DVD-a Ostrna obilježila je 90-tu
obljetnicu osnutka

subotu 21. rujna 2019. godine DVD Ostrna
obilježila je 90-tu obljetnicu osnutka. Na
početku programa gradonačelnik Nenad
Panian predao je novu svečanu vatrogasnu zastavu,
a predsjednik VZG Dugo Selo Nikola Rnjak
uručio je ključeve novog putničkog kombi vozila
predsjedniku DVD-a Ostrna Božidaru Ciku. Nakon
toga odrađen je mimohod vatrogasne postrojbe od
Vatrogasnog doma do crkve u Ostrni, a nakon Sv.
mise mimohod se vratio u Vatrogasni dom gdje je
predsjednik GV Darjan Budimir izvršio smotru
vatrogasne postrojbe, te otvorio svečanost proslave,
a vlč. Josip Kuzel je blagoslovio novu svečanu
vatrogasnu zastavu i novo putničko kombi vozilo.
Na početku svečane sjednice predsjednik Božidar Cik pozdravio je uzvanike: predstavnika ZG

županije Branka Herčeka, predsjednika GV grada Dugog Sela Darjana Budimira, pročelnika za
društvene djelatnosti Veljka Bertaka, predsjednika
VZŽ Zagrebačke i zamjenika predsjednika HVZa Stjepana Ptičeka, predsjednika VZG Dugog Sela
Nikolu Rnjaka, tajnika VZG Dugog Sela Zdravka
Brleka, župnika župe Uzvišenja Sv. Križa vlč. Josipa Kuzela, sponzore, predstavnike 37 prijateljskih
društava, te na kraju članove društva.
Predsjednik je podnio kratko izvješće o radu u
kojem je istaknuo kontinuirano primanje novih
članova, naročito djece i mladeži, te njihovo ospo-

sobljavanje; uspjehe natjecateljskih ekipa: na županijskim natjecanjima (1. mjesto djece ženske 2012.
i 2014. godine, 1. mjesto muške mladeži 2017. godine i 2. mjesto ženske mladeži 2019. godine), te 3.
mjesto ekipe muške mladeži na Kupu HVZ-a 2018.
godine; plasman ekipe muške mladeži na državno
natjecanje 2018. godine u Zadru, gdje su osvojili 10.
mjesto u konkurenciji 56 ekipa iz cijele hrvatske, te
plasman ekipa muške i ženske mladeži na državno
natjecanje koje će se održati 2020. god u Čakovcu;

zatim nabavku opreme; te organizaciju vatrogasnih
natjecanja (6 god zaredom Zimskog kupa i 11 godina zaredom kupa Sv. Florijana). U planovima za
budućnost najvažnija je izgradnja nove garaže, za
koju je napravljen projekt i ishođena je građevinska
dozvola.
Nakon toga gosti su pozdravili i pohvalili rad
društva u proteklih 90 godina, a
predsjednik VZŽ i zamjenik pred-

sjednika HVZ-a Stjepan Ptiček uručio je predsjedniku Društva plaketu ispred HVZ-a, te plaketu s
likom Stjepana Gjure Deželića ispred VZŽ Zagrebačke.
Nakon toga članovima su podijeljena vatrogasna odlikovanja. Odlikovanje za posebne zasluge
dobio je počasni predsjednik Stjepan Harambaša.
Zlatne plamenice dobili su Božidar Cik, Vjekoslav
Čvorig i Tihomir Lopatar; srebrne plamenice Denis Turković, Kristijan Jambrek i Neven Hedžet, a
brončane plamenice Dominik Srečić i Željko Štagl.
Zlatne medalje dobili su Darko Makaj i Zdravko
Brlek, srebrne medalje Sanjica Cik, Mladen Srečić
i Zlatko Brlek, a brončane medalje Mladen Koštek,
Anđelko Milković, Ivana Bertek, Dražen Turković,
Valentina Novak, Antonija Marković, Mislav Harambaša, Eugen Brlek, Katarina Cik, Branka Brlek,
Sanja Štagl, Zvjezdana Jambrek i Stjepan Bilanović. Spomenicu vatrogasni veteran dobio je Darko
Makaj, spomenice za 60 godina aktivnosti Stjepan
Harambaša, Ivan Milković i Ivan Lopatar, spomenicu za 40 godina aktivnosti Miljenko Dokuš, spomenicu za 30 godina aktivnosti Tihomir Lopatar i
spomenice za 10 godina aktivnosti Dominik Cik,
Erica Katarina Žlabravec, Neven Hedžet, Ivan Gereci i Kristijan Jambrek.
Na kraju je predsjednik Društva uručio zahvalnice predstavnicima institucija i sponzora, te zaslužnim članovima Društva.
Predsjednik DVD-a Ostrna
Božidar cik, dipl.ing.
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DVD LEPROVICA SVEČANO OBILJEŽILO
40. GODIŠNJICU POSTOJANJA I RADA

B

ogatim cjelodnevnim programom uz brojne
goste koji su pristigli iz susjednih općina
i gradova, ali i iz Rosenheima, Gornje
Bavarske u Njemačkoj, 14. rujna Dobrovoljno
vatrogasno društvo Leprovica obilježilo je jubilarnu
40. godinu rada i postojanja. Sve je počelo u
jutarnjim satima kada je pred Vatrogasnim domom
DVD-a Leprovica župnik Župe uzvišenja Svetog
Križa Dugo Selo vlč. Josip Kuzel prigodno posvetio
novo vatrogasno kombi vozilo te su se svi okupljeni
članovi slavljeničkog DVD-a pod blagoslovom
uputili u svečani mimohod vatrogasne postrojbe i
vozila. Defile vatrogasnih vozila cijele Vatrogasne
zajednice Grada Dugog Sela, kao i članova DVD-a

kratki dokumentarni prilog o povijesti DVD-a o
kojoj su govorili prvi predsjednik, ujedno osnivač,
Ivan Klepec te prvi tajnik Društva Slavko Doroda.
Tako doznajemo da je Društvo nastalo izdvajanjem članova iz DVD-a Ostrna nakon određenih
nesuglasica koje su s godinama, naravno, riješene
te ova društva danas njeguju dobrosusjedske i suradničke odnose. Društvo je u početku okupljalo
40 članova, a danas ono broji 108 članova, od čega
respektabilni broj djece i mladih – 55-ero te 21
operativni član. Rad s mladima njihova je najveća
vrijednost, kako tada, tako i sada. Istaknuti su u
vrijedni rezultati natjecanja – 2. mjesto na županijskom natjecanju, a ove godine želja im je stati
na pobjedničko mjesto. Predsjednik Štefinovec
izrazio je također želju da se prostor na katu Vatrogasnog doma, veličine oko 100 m², u narednom
razdoblju dovrši i uredi, u čemu se nadaju pomoći
Grada Dugog Sela.

Posebne zahvalnice uručene su gostima iz Njemačke koji su DVD-u Leprovica uručili vrijednu
donaciju rabljene, ali potpuno funkcionalne vatrogasne opreme, kao i jedan dio nove za potrebe
treniranja dječjih ekipa. Ovu hvalevrijednu akciju

Leprovica kretao se cijelim naseljem Leprovica
plijeneći putem pažnju brojnih građana, da bi
naposljetku došli do Vatrogasnog doma. Tamo je
potom održano svečano postrojavanje postrojbi pod
zapovjedništvom Ivana Petolasa. Gradonačelnik
Dugog Sela Nenad Panian uručio je predsjedniku
DVD-a Leprovica Stjepanu Štefinovcu svečanu
zastavu dok je zapovjednik VZG Dugo Selo
Željko Remenar zapovjedniku DVD-a Leprovica
I. Petolasu uručio ključeve novog kombi vozila
ukupne vrijednosti oko 200.000 kuna, a koje je

Leprovečki oldtimer od sada
izložbeni primjerak Vatrogasnog
muzeja u Varaždinu
ovom društvu osigurala dugoselska Vatrogasna
zajednica.
Ubrzo nakon toga uslijedila je svečana sjednica
koju je vodio predsjednik Štefinovec pozdravivši brojne nazočne goste među kojima i izaslanika
HVZ-a te ujedno zapovjednika Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Josipa Novosela te goste
iz Njemačke, vatrogasce Gornje Bavarske i Ambulanz Rosenheim e.V.
Tom prilikom predsjednik Stjepan Štefinovec
izrazio je zadovoljstvo i ponos dugogodišnjom
tradicijom vatrogastva u Leprovici istaknuvši činjenicu kako je „svako domaćinstvo ovog naselja
dalo jednog vatrogasca“. Uz jubilej prikazan je

Tom prilikom između DVD-a Leprovica i Hrvatske vatrogasne zajednice potpisan je ugovor o
posudbi njihovog oldtimera – vatrogasnog vozila
za potrebe izlaganja u Vatrogasnom muzeju u Varaždinu na period od 5 godina. Radi se o navalnom
vozilu iz 1955. godine marke Pioneer koje je još
uvijek, zahvaljujući redovnom održavanju, uščuvano i u voznom stanju. U Hrvatskoj ne postoji
takav primjerak vozila, osim u Leprovici te sljedeći
se nalazi u Ljubljani, doznajemo.
Svečana sjednica bila je prilika da se uruče vrijedne medalje, među kojima i one najvrijednije
za 50. godina rada u DVD-u koju je dobio Slavko
Doroda.

pokrenuo je mladi, nekadašnji član DVD-a Leprovice, Vedran Husarić, koji je kao zaposlenik Ambulanz Rosenheim e.V. pokrenuo akciju unutar
tvrtke. Predsjednik Štefinovec je ovom prigodom
s gradonačelnikom Dugog Sela Panianom u dvorištu Vatrogasnog doma zasadio je stablo lipe.
U sklopu prigodnog obilježavanja jubileja održan je i nastup Želimira Novaka koji je na kajkavskom narječju na duhoviti način ispripovijedao
povijest ovog društva, a i odnose Leprovice i Ostrne. 
I.G.O.
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DVD Dugo Selo organiziralo 2. natjecanje
operativnih vatrogasaca

N

akon što je protekle godine uz
obilježavanje jubileja 125 godina
DVD-a
Dugo
Selo
pokrenuto
natjecanje operativnih vatrogasaca, u subotu, 5.
listopada u organizaciji istog DVD-a održano
je 2. međunarodno vatrogasno natjecanje koje
je okupilo 13 ekipa operativnih vatrogasaca.
Prije samog početka cjelodnevnog natjecanja
sve ekipe postrojene su šatoru u centru grada
gdje su ih pozdravili predsjednik domaćinskog
DVD-a Tomislav Šarić i predsjednik Vatrogasne
zajednice grada Dugog Sela Nikola Rnjak te u
ime Grada Dugog Sela predsjednik Gradskog
vijeća Darjan Budimir koji je ujedno i službeno
otvorio natjecanje, zaželjevši svima puno uspjeha
i sreće. Današnjem postrojavanju nazočili su još
zapovjednik VZG Dugo Selo Željko Remenar,
ujedno zamjenik predsjednika Gradskog vijeća
Dugo Selo i Ivan Šajković, također zamjenik
predsjednika Gradskog vijeća Dugo Selo te
zapovjednik DVD-a Dugo Selo Ivan Terzić. Uz
slovensku ekipu PGD Rogatec, na natjecanju
sudjeluju i ekipe s područja Dugog Sela te iz
susjedstava, kao i ekipe iz Varaždinske županije.
Kako je pojasnio predsjednik Šarić, svaka eki-

pa sastavljena od pet do sedam članova raspoređena je po fazama natjecanja na ukupno sedam
gradskih lokacija. Vatrogasci se u natjecanju
susreću sa situacijama iz svoje prakse – kao što
je spašavanje iz zadimljenog prostora, gašenje
požara otvorenog prostora ili spašavanje života
na vodi, kazao je Šarić. „Uz ovo natjecanje na
području VZG Dugo Selo održavaju se još dva

zimska i dva ljetna kupa u
organizaciji DVD-a Andrilovec i DVD-a Ostrna,
a ove godine povodom 40.
godišnjice DVD-a Leprovica
održana je i brzinska vježba,
što govori o aktivnosti naših
društava“, kazao je predsjednik VZG Rnjak.
Vatrogasno
natjecanje
održano je tijekom dana
kod Vatrogasnog doma
DVD-a Dugo Selo, na Jezeru Ciglana 3, platou ispred
stare crkve svetog Martina
na Martin Bregu, u Parku
grofa Drašković, javnom
parkiralištu u Ferenčakovoj
ulici, platou kod Novog groblja te na parkingu
u centru grada (pokraj Caffe bara San Martin,
Kolodvorska ulica) te je u večernjim satima zaključeno velikom vatrogasnom zabavom u šatoru u centru grada uz nastup MACHO BAND-a,
ponudu hrane i pića te organiziranu tombolu. 
I.G.O.

Primopredaja novog kombi vozila za DVD Dugo Selo

U

srijedu, 25. rujna, izvršena je promocija
novog kombi vozila za prijevoz
vatrogasaca. Naime, temeljem ugovora
sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede
i Hrvatske vatrogasne zajednice o provedbi
aktivnosti opremanja i osposobljavanja
vatrogasnih
zajednica,
Ministarst vo
poljoprivrede u petak 20. rujna toj je udruzi
uručilo preostalih 17 novih kombi vozila. Tijekom
2019. Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je 40
milijuna kuna čime su ukupno nabavljena 74
vozila (28 pick-up vozila i 46 kombi vozila) za
vatrogasne zajednice diljem Hrvatske.
Iz tog programa Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije dobila je 5 vozila koja su podijeljena središnjim postrojbama u vatrogasnim
zajednicama općina i gradova u županiji.
Između ostalog jedno je vozilo donirano Dobrovoljnom vatrogasnom Društvu Dugo Selo,
središnjem društvu Vatrogasne zajednice Grada
Dugo Selo. Radi se o kombi vozilu marke VW

Transporter T6, vrijedno 200.000,00 kn bez pdv.
Županija je podijelila vozila na korištenje društvima koja su ispunjava uvjete za kao što su popunjeni i ažurirani podaci u Vatronetu (sustav
evidencije vatrogasaca), odaziv na redovne i
izvanredne dislokacije na priobalju u čemu članovi Društva VZG Dugo Selo redovno sudjeluju,
izvijestio je Nikola Rnjak predsjednik Vatrogasnoj zajednici Grada Dugo Selo.
Nakon Uvodnog izlaganja skup je pozdravio
zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke
županije Josip Novosel, koji je istaknuo važnost
ovakvih donacija. Vozila idu u prave ruke i to
upravo onima koji mogu svakom trenutku odgovoriti na sve zahtjeve. Vatrogasna zajednica Grada Dugo Selo putem svojih članica sudjelovala je
u svim redovnim i izvanrednim dislokacijama
Promociji su prisustvovali gradonačelnik
Grada Dugo Selo Nenad Panian, predsjednik
Gradskog vijeća Grada Dugo Selo Darjan Budimir, dogradonačelnik Grada Dugo Selo Nikola

Tominac, članovi Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Grada Dugo Selo
te članovi Dobrovoljnog vatrogasnog Društva
Dugo Selo
I na kraju promocije predsjednik DVD Dugo
Selo, Tomislav Šarić prezentirao je svima vrijedno vozilo i zahvalio se potpori Vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije i Vatrogasnoj zajednici Grada Dugo Selo. 
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Oprez - djeca u prometu!

olicijski službenici Policijske postaje
Dugo Selo u suradnji sa školskom
prometnom jedinicom OŠ Ivan Benković
i ove su godine organizirali akciju „Poštujte
naše znakove“ uz početak nove školske godine.
Školska prometna jedinica OŠ Ivan Benković
sastavljena od učenika 7. i 8. razreda na punktu
koji se nalazio kod autobusne stanice u Kopčevcu
pomagala je policijskim službenicima u kontroli
prometa. Prema riječima policijskog službenika

nastoji, nanovo, senzibilizirati javnost i ukazati
na pojačan oprez svih prometnih sudionika.
Uz akciju djelatnici PP Dugo Selo održali su i
edukativna predavanja učenicima prvih razreda
o sigurnom kretanju u prometu.
„Nažalost svjedoci smo čestih prometnih
nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Na
ovaj način želimo podignuti sigurnost na našim
prometnicima, posebice u razdoblju početka
školske godine, a sve uz pomoć učenika Školskih

Ilije Filipovića, u akciji koja trajala od 9 do 12 sati
zaustavljeno je 40 vozila, od kojih je 36 vozača
pohvaljeno, dok je troje upozoreno zbog brzine,
a 1 zbog uporabe mobitela u vožnji. U zoni
dopuštene brzine od 40 km/h, upozoreni vozači
vozili su do 65 km/h. Djeca su najugroženiji
sudionici u prometu, posebice oni koji po prvi
puta kreću u školu, stoga se ovom akcijom

prometnih jedinica koji će se ujedno upoznati
sa sustavom sigurnosti prometa“, kazao je tom
prilikom dogradonačelnik Tominac. Podršku
akciji uz dogradonačelnika Tominac, dao je i
pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak
pohvalivši angažman učenika školske prometne jedinice – Sebastijana Borote, Luke Horvata,
Karla Birta i Sebastijana Pitanovića. 
I.G.O.

“Solidarnost na djelu
2019.” Crvenog križa
Dugo Selo

Nabava medicinske
opreme i pomagala
sredstvima
Zagrebačke
županije

Tijekom 10. listopada 50 volontera Crvenog križa - učenika dugoselskih osnovnih
škola na području grada provelo je akciju
“Solidarnost na djelu”, pri čemu je prikupljeno 5.058 kuna.
Kako se u provedbi ove akcije Crveni
križ u većoj mjeri oslanja na škole na našem
području (a iste su u procesu štrajka) odlučeno je da se izvrše određene promjene, što
se tiče provedbe akcije na području dviju
općina. Tako će manji broj volontera tijekom narednog vikenda obilaziti područje
općina Rugvica, dok će se područje općine
Brckovljani obilaziti 18. do 20. listopada.
I nadalje je u tijeku akcija “Vaš dar za
pravu stvar” u Kauflandu koja daje izvrsne
rezultate i koja će vrlo lijepo popuniti Socijalnu samoposlugu. Dugoselski Crveni križ
svima se zahvaljuje na odazivu, prilozima i
solidarnosti. 

U skladište Crvenog križa Dugo Selo
stigli su medicinski kreveti, “princeze” i
hodalice, za rad “Posudionice pomagala Crvenog križa Dugo Selo”. Sredstva u
iznosu od 8.000,oo kn su dobivena temeljem istoimenog projekta od strane Društva Crvenog križa Zagrebačke županije.
Zagrebačka županija preko Društva Crvenog križa Zagrebačke županije financijski potpomaže projekte Crvenih križeva na svom području i time osigurava
njihov rad. Zahvaljujemo im na tome.
Ovom donacijom olakšat će se djelovanje
Posudionice i omogućiti većem broju ljudi
u potrebi da dođu do potrebnih pomagala.
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Dječji tjedan u Dugom Selu:

Djecu oduševio
„Dan na kotačima“
Više od stotinu djece, iz škola i vrtića, sudjelovalo je na „Danu kotača“, sportskom događanju u sklopu Dječjeg tjedna u Dugom Selu,
u organizaciji Društva Naša djeca Dugo Selo.
Bicikli, koturaljke, skate i houver boardovi, romobili… sve na kotačima se računalo. Djeca su
na poligonu na igralištu OŠ „Ivan Benković“
pokazala vještine upravljanja i to pod budnim
okom školske prometne jedinice i policajaca iz
PP Dugo Selo.

Okupljene je pozdravila predsjednica dugoselskog DND-a Sofija Štefanac Klobučar,
koja je male vozače, zajedno s Janjom Bambić,
uputila u pravila sudjelovanja. Marija Bićanić
pomagala je u prijavama, a u organizaciji sudjelovala Marijana Tečić. Podršku su djeci dali
gradonačelnik Nenad Panian, njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić, ravnatelj škole OŠ
„Ivan Benković“ Branko Goleš te načelnik PP
Dugo Selo Igor Hrečuk. Djeca su bila oduševljena. Kako se moglo čuti, svidio im se dan proveden u omiljenoj aktivnosti na svježem zraku.
Svidjele su im se i fine jabuke pripremljene za
okrjepu.
Zadovoljna odazivom na današnju, kao i na
dosadašnje aktivnosti, izrazila je predsjednica
DND-a Sofija Štefanac Klobučar: „Danas je vrhunac Dječjeg tjedna, djeca se za „Dan kotača“
pripremaju tjednima. Vježbali su tu na našem
igralištu, na platou kod POU-a Dugo Selo. Ideja
je došla zato što smo ustvari svi „na kotačima“,
a naša djeca u školu dolaze na romobilima i biciklima. Također, Janja Bambić imala je sličnu
radionicu i djeca su bila oduševljena. Poligon je
bio zadan, postavili su ga članovi školske prometne jedinice s prof. Jurićem, te freestyle. Podršku je dala i policija, oni se uvijek odazovu na
naša događanja“, kazala je Štefanac Klobučar.
Nakon vožnje koncipirane kao mini natjecanje, medalje najboljima podijelio je gradonačelnik Panian pohvalivši aktivnosti DND-a Dugo
Selo. „Dječji tjedan, dječji mjesec, dječja godina
– ono što je najvažnije to su djeca. Hvalevrijedna akcija, u koju su se uključili brojni sudionici,
škole, vrtići, gradske ustanove, udruge. 
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Gla zbena škola Dugo Selo na E XPO 2019. u K ini:

Dugoselci oduševili u Pekingu

O

d 30. rujna do 5. listopada učenici Glazbene
škole Dugo Selo nastupili su kao prvi
predstavnici Republike Hrvatske u povijesti
na najprestižnijem svjetskom kulturnom događaju International Horticultural Exhibition EXPO 2019
Beijing (Svjetska izložba EXPO 2019, Peking). S
dalekog puta vratili su se puni dojmova, nagrada i
poziva za nova natjecanja diljem svijeta. Obaveza u
Kini bilo je puno, a sve uz puno dobre atmosfere i
odličnih nastupa. Tamburaški orkestar Glazbene škole
Dugo Selo izveo je tri koncerta te snimanje za Kinesku
nacionalnu televiziju i EXPO. Na ovogodišnjem
EXPO-u sudjelovalo je 18 plesnih i pjevačkih
ansambala te orkestara iz 18 država (Kina, SAD,
Japan, Njemačka, Rusija, Bugarska, Indija, Ekvador,
Kolumbija itd.).
Tamburaški orkestar dugoselske Glazbene škole
na EXPO-u je izveo program sastavljen od hrvatskih
tradicionalnih skladbi, ali i brojnih autorskih skladbi, kao što su Ej, Dunave (D. Cebić - A.M.Šprihal/D.
Cebić – D.Cebić), Svirci (D.Cebić - Z.Nemet –
D.Cebić), Jutro uravnici (D. Cebić), Strune (D. Cebić
- Z.Nemet/D.Cebić – D. Cebić), 5tambura (D.Cebić

– Đ. Habel/Z. Nemet – D. Cebić), Mjesec (D. Cebić
- A.M.Šprihal/D.Cebić – D.Cebić), te svojom izvedbom oduševio mnogobrojnu publiku.
Orkestar je nastupio pod umjetničkim vodstvom prof. dr. Darija Cebića te profesora Roberta Mihovilića
i Viktora Brezaka. Voditelj orkestra
prof. Cebić primio je od organizatora
festivala i ,,Zlatnu plaketu“.
Osim nastupa na festivalu članovi
orkestra posjetili su i brojne znamenitosti, kao što su Zabranjeni grad i Kineski zid. S učenicima i profesorima
glazbene škole putovali su i predstavnici Grada Dugog Sela, gradonačelnik Nenad Panian i njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić koji
su ostvarili brojne kontakte s kineskim i međunarodnim uzvanicima te bili velika potpora učenicima
i profesorima.
„Prije svega hvala na pozivu prof. Cebiću, jednoj
iznimnoj osobi, čovjeku zbog kojeg je Dugo Selo poznato u cijelom svijetu. Ove godine bili smo u Pekingu, kao ambasadori glazbe na zatvaranju EXPO-a
2019. te na 70. godišnjici kineske revolucije. Održano je nebrojeno puno proba i četiri koncerta koja su
bila s oduševljenjem dočekana od građana Pekinga
i svih posjetitelja ove prestižne izložbe. Naporan
put, sedam dana, puno sati provedeno u autobusu i
avionu. Napor je na kraju nagrađen ovacijama. Počašćeni smo što smo bili pozvani na jednu od najvećih manifestacija ove godine u Kini i proglašeni
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Berba grožđa u
gradskom vinogradu
na Martin bregu
Vinogradarsko-vinarska udruga „Terra
sancti Martini“ Dugo Selo 28. rujna tradicionalno je organizirala berbu grožđa u
društvu brojnih suradnika. Berba je započela pjesmom članova KUD-a „Preporod“,
pjevača i tamburaša, koji su izveli prigodne vinske popevke. Goste i berače pozdravio je predsjednik Udruge Boris Mahač
podsjetivši sve na tradiciju martinskoga
vinogradarstva, uz zahvale pomagačima,

ambasadorima glazbe, uz zemlje kao što su Kina,
Japan, SAD, Njemačka, Slovačka, Mađarska, Rusija,
Bugarska, Ekvador, Kolumbija, Indija… Održan je
jedan polusatni koncert za kinesku televiziju, jedan
zajedno s Indijcima i Rusima u jednoj velikoj dvorani. Jurilo se s probe na probu,
s nastupa na nastup. Ponosan
sam na tu djecu koja su nas
prezentirala kao ambasadore muzike. Više se puta čulo
Dugo Selo, Croatia i najbolji.
To nas je oduševilo, to gostoprimstvo, ti snažni utisci
i sjećanja koje ćemo čuvati
za cijeli život. Neću nikada
zaboraviti ovaj put, tu djecu i
profesora Cebića koji ih vodi,
koji je zbog svojih glazbenih,
skladateljskih, a najviše zbog
umijeća razgovora dočekan toplo svugdje u svijetu.
Sretan sam i što smo po povratku vidjeli da obnova
naše Glazbene škole napreduje. Nadam se da će naši

učenici uskoro imati i Akademiju, osim osnovne
i srednje škole. Nadam se da će Dugo Selo, između
ostalog, postati i kulturni centar Zagrebačke županije i šire regije“, kazao je gradonačelnik Nenad Panian
o dojmovima i vremenu provedenom u Kini s talentiranim glazbenicima.
Glazbena škola Dugo Selo dostojno je predstavila Republiku Hrvatsku i Zagrebačku županiju na
najvećem svjetskom festivalu, a svojom svirkom hrvatsku kulturu i umjetnost predstavila na najvišem
svjetskom nivou.
Nakon izvrsnih nastupa, učenici dugoselske Glazbene škole dobili su i službene pozive za nastupe na
brojnim svjetskim prestižnim natjecanjima i festivalima te pozive na gostovanja u Indoneziju, Brazil,
Iran, Češku, Bugarsku, Italiju, Rusiju, Španjolsku i
Kinu. 

suradnicima te Gradu i Turističkoj zajednici na potpori. Uz pozdravne riječi zamjenica dugoselskog gradonačelnika Jasminka
Kokot Bambić govorila je o tradiciji koju
njeguju vinogradari, ali i članovi KUD-a,
te o nastojanjima gradske vlasti za očuvanjem ove tradicije u svrhu unapređenja turističke ponude. Potpredsjednik Gradskog
vijeća Ivan Šajković također se pridružio
berbi kao i drugi suradnici. Dugoselski vatrogasci, obožavatelji vina s Martina kojim
često nazdravljaju prilikom okupljanja, pomogli su u berbi i preradi grožđa. Posebni i najdraži gosti bila su djeca iz Dječjeg
vrtića Dugo Selo u pratnji roditelja. Djeca
su malo pjevala, malo brala i kušala slatke
bobice. Kako je berba glavna vinogradarska svetkovina, domaćini su na samom
početku svima ponudili domaći doručak.
Dok se bralo pripremio se i obilati ručak,
uz martinsko vino, a druženje je nastavljeno u dobrom raspoloženju. 
NK
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Izložba slika „Na kraju ljeta“
Likovne udruge održana u Maloj galeriji

U

sklopu bogatog programa ovogodišnje
kulturno-gastronomske manifestacije
„Stara jela z Dugoga Sela“ otvorena je
i izložba slika Likovne udruge Dugo Selo „Na
kraju ljeta“. Tema je okupila reprezentativan
broj autora, četrdesetak slikara. Okupljene
je uvodno pozdravila predsjednica Udruge
Ariella Melić dok je izložbu svečano otvorio
zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac
zahvalivši umjetnicima na izuzetnom kulturnom
doprinosu. Više o djelima govorila je autorica
predgovora kataloga Ana – Marija Šprihal
istaknuvši kako su „zajednički stvaralački zanos
i različiti umjetnički senzibiliteti vrline ovog
novog izložbenog postava Likovne udruge.“
Postav se odlikuje raznolikošću motiva izraženih
figuracijom i apstrakcijom, zanimljivim

M

kolorističkim rješenjima te odabirom tehnika. Uz
prevladavajuću pejzažnu tematiku tu su portreti,
detalji iz prirode, arhitektura, animalistički
motivi… 

Predstava „Hudi beteg“ odigrana na
manifestaciji “Kajkalište”

anifestacija „Kajkalište“ po prvi puta
održala se u dvorani “Kraluš” u Sv.
Ivanu Zelini, u organizaciji Pučkog
otvorenog učilišta Sv. Ivan Zelina. Posjetitelji
su mogli, od 11. do 13. listopada, besplatno
pogledati šest predstava amaterskih kazališnih

skupina čije predstave su izvedene na kajkavskom
jeziku.
Cilj manifestacije je promovirati i popularizirati kazališnu umjetnost, pisanu na kajkavskom
jeziku i izvođenu od kazališnih amatera. Na repertoaru „Kajkališta“ bila je i predstava „Hudi
beteg“ Dramske sekcije POU-a Dugo Selo, u

sklopu EU projekta “Radost življenja” Grada
Dugog Sela. Dugoselski glumci izveli su je 13.
listopada po četvrti puta. Scenarij potpisuje
voditeljica radionica Štefica Fanjek. Radionice
kazališnog amaterizma u sklopu su projekta iz
Europskog socijalnog fonda i potpunosti su sufinancirana europskim sredstvima.
Projekt se provodi na području
Grada Dugog Sela od srpnja 2018.
godine. Ukupan broj uključenih
osoba u projektne elemente “Radosti življenja” iznosi preko 150
osoba. Zelinčani i njihovi gosti
uživali su u izvedbi amaterske
glumačke družine iz Dugog Sela,
a druženje se nastavilo i nakon
uspješne izvedbe.
Uz „Hudog betega“, ljubitelji
kajkavske riječi pogledali su još
predstave “Soldat” u izvedbi Kulturno umjetničkog društva “Mudlin” iz Peteranca, “Bankrot”
Dramske udruge Kaj iz Zaboka, predstavu Kazališne družina “Štalcer” iz Čakovca “Adam“,
“Nekad brak, sada mrak” Glumačke družine
“Komedijaši“, predstavom “Princeza Louise”
Kulturno umjetničko društvo “Lobor“. 

Izložba slika „Usputnice“ Vesne Majstorović
u zagrebačkoj Galeriji Ruža
U zagrebačkoj Galeriji Ruža održana je
izložba slika Vesne Majstorović pod nazivom
„Usputnice“. U nazočnosti brojnih posjetitelja,
izložbu je 19.rujna otvorio Franjo Pavičić, voditelj galerije i glavni tajnik UHBDDR-a. Osvrt
na djela dala je Ana-Marija Šprihal. Radi se
o pejzažnoj tematici naizgled ambijentalnog
prikaza. U svom izričaju, slikarica naginje realizmu, no prepoznatljivost vizura ne ostavlja

u potpunosti „čvrstim“. Prevladavaju ulja na
platnu, slijede tehnike akril i akril impasto.
„Ćud prirode u fokusu je umjetnice. Opservirajući njene promjene, Vesna Majstorović osebujnim vizualnim pečatom otkriva neka nova
značenja viđenog pokazujući i dokazujući kako
usputno može postati i ostati posebno“, naglasila je A.M.Šprihal. U glazbenom dijelu otvorenja
nastupio je klarinetist Sven Kadojić Balaško. 
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OŠ Josipa Zorića:

Posjet Prosudbenog
povjerenstva za
školske vrtove
Prosudbeno povjerenstvo za najljepše
školske vrtove HRT-a, na čelu s voditeljicom
Projekta i novinarkom Đurđicom Čočić, 24.
rujna gostovali je u radnom posjetu OŠ Josipa Zorića. Svrha dolaska bio je uvid u stanje
okoliša za 2019. Podsjetimo, ova je ustanova 2016. bila pobjednicom Natječaja za najljepše školske vrtove i otada bez prestanka
sudjeluje u projektu. Članovi Povjerenstva
školskim su dvorištem prošetali u pratnji
ravnateljice Mare Mamuze te profesora Ankice Vidak i Nenada Židaka. Sudjelovanje
u ovakvom natjecanju, a posebno nakon
osvojenog priznanja, dodatan je izazov za
kandidate jer se svakom prijavom pretpostavlja nadogradnja ili poboljšanje postojećih sadržaja. OŠ Josipa Zorića zajedničkim
je planiranjem ravnateljice i dvoje profesora
uspjela i ove godine osmisliti i realizirati zanimljive pejzažne elemente uz neophodnu
pomoć svojih učenika i djelatnika. Sinergiju
je tijekom posjeta prepoznala i gđa Đurđica
Čočić izrazivši veliko zadovoljstvo zatečenim stanjem. Posebnu pohvalu uputila je za
ideju povišenih gredica na kojima se uzgaja
raštika i druge kupušnjače, kao i učionicu
na otvorenom te novi prostor s panjevima za
boravak učenika u centralnom ružičnjaku.

VA „Duga“ u
„Starim krovovima“
U subotu, 21. rujna u prostoru Caffe bara „Stari krovovi“ održana je još jedna uspješna glazbeno-poetska večer. Vokalni ansambl „Duga“
iz Dugog Sela, pod ravnanjem Marija Bokuna,
nadahnuto je izveo deset pjesama. Publika je
zapjevala zajedno s ansamblom, a u veselom raspoloženju čuli su se i povici da bi trebali nastupiti i na puno većoj pozornici. Večer su uljepšali
stihovi desetak pjesnika iz Dugog Sela i Vrbovca.
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Triptih besmrtne poezije Sylvije Plath,
Borisa Viana i Janka Polića Kamova

T

ragičan završetak njihovih prerano
ugaslih života; ta borba smrti i života
koja se ogleda u njihovoj visoko cijenjenoj
poetici - bile su poveznice američke pjesnikinje
Sylvije Plath, francuskog pisca Borisa Viana
i hrvatskog pjesnika Janka Polića Kamova
objedinjenih u glazbeno-poetskom Triptihu u
organizaciji Gradske knjižnice Dugo Selo i, iako
je, na kraju krajeva, tema bila smrt, kako je
i u samom uvodu najavio ravnatelj Gradske
knjižnice Dugo Selo Predrag Topić, ona nije
večer učinila nimalo neugodnom. Besmrtnost
njihove poezije i stihova interpretirao je sam
Topić, dok je o samoj biografiji pjesnika govorila
Marta Dubravčić. Atmosferičnost večeri svojim
izvedbama na gitari dao je mladi glazbenik

Dirljivi
„Štikleci obojene
žute“ Božene Carić

Svečanom promocijom proteklog petka, 11.
listopada, u Gradskoj knjižnici Dugo Selo,
predstavljeno je novo izdanje iz biblioteke
Terra sancti Martini – „Štikleci obojene žute“
Božene Carić – zbirke autobiografskih crtica
(štikleca) napisanih na kajkavskom narječju.
Samu zbirku uvodno je prezentirala profe-

Neven Hrustić koji je svoje glazbeno obrazovanje
stekao na Muzičkoj akademiji i na Universität für
Musik und darstellende Kunst u Grazu izvevši
I.G.O.
skladbe poznatih majstora. 

Prikazan film Jere Valdevita Balkansko trojstvo
dijelom sniman na dugoselskoj lokaciji
U Gradskoj knjižnici Dugo Selo prikazan je 13.
listopada novi film scenarista, redatelja i producenta Jere Valdevita, inače i profesora Glazbene škole

Dugo Selo – pod nazivom „Balkansko trojstvo“.
Radnja ovog dugometražnog igranog filma govori o tri državnika iz balkanskih zemalja, Srbije,

Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji sudjeluju u
trodnevnom sastanku rješavajući politička regionalna pitanja, dok se suočavaju s vlastitim problemima u sjeni globalne nuklearne krize. Glavne uloge tumače Damir Martinović Mrle (Let 3), Barbara
Vicković, Marko Funes i sam autor - Jere Valdevit.
Film je ujedno politička, ali i društvena satira naše
zbilje, na koju se sve teže smijati. A kao rješenje,
više eskapizam, većina likova u Valdevitovom filmu vidi u konzumiranju, u našoj zbilji ilegalnih,
opijata. Film je premijerno prikazan 29. rujna u Zagrebu te je u međuvremenu nagrađen Vegas movie
awards i na Starshine film festivalu, a nominiran i
na ostale filmske festivale.
Zanimljivost filma je što je jedan dio sniman na
dugoselskoj lokaciji, preciznije u Starim krovovima
Ljiljane Šešet koja je ujedno odigrala i rolu konobarice. No to su i ostale dodirne točke s Dugim Selom
– redatelj, kao i jedan od sporednih likova kojeg
glumi Vedran Kojić su profesori u Glazbenoj školi Dugo Selo, dok glavnom glumcu Funesu daljnja
obitelji živi u Dugom Selu. 
I.G.O.

Izašao novi roman dugoselske spisateljice Vladimire Becić
„Kuća slomljenih lutaka“:

Dugoselsko Prozorje i Martin breg u centru intriga
„Kuća slomljenih lutaka“ novi je roman dugoselske spisateljice Vladimire Becić koji je nedavno ugledao svjetlo dana, u izdanju izdavačke
kuće Hangar 7.
Svestrana umjetnica nedavno je proslavila
okruglu obljetnicu - u desetogodišnjem spisateljskom stažu nanizala je pregršt književnih nagrada i osvojila brojnu čitalačku publiku.
I radnja ovog štiva, puna ubojstava i misterija,
većim se dijelom odvija upravo u Dugom Selu
i to u Prozorju gdje je preko puta crkve svetog
Martina smješten internat koji vodi tajanstvena
obitelj Mrazov.

„Ideja za roman je došla kao posljedica istraživanja templarskih posjeda i crkve svetog Martina u Prozorju i navodnih podzemnih hodnika
koji ga povezuju s Božjakovinom i Brckovljanima. No, kako templari nisu jedino što me zanima, jer sam od malena fan ruskih bajki, Vasilise
Prekrasnaje i priča o Romanovima i Rasputinu,
tako se sve to slilo u jednu priču potaknutu današnjim stavom da djecu treba po svaku cijenu
zaštiti iako ih time zakidamo za iskustva koja bi
im u životu pomogla“, rekla je o inspiraciji za
roman kojeg je pisala pola godine. 
AMŠ

sorica hrvatskog jezika Larisa Kramer istaknuvši najveće vrijednosti djela – kajkavsko
narječje i dirljivo iznošenje intimnih detalja
iz života autorice. „Knjiga je to prijateljstvu,
pajdašicama, razočaranju i praštanju, obitelji,
odnosima, o ljepoti života“, kazala je Kramer,
koju je nadasve impresionirala hrabrost iznošenja osobnih životnih anegdota, ponekad i
ne tako sretnih. Odličnom interpretacijom
na kajkavštini nekoliko štikleca izrekao je i
Želimir Novak, dok je tijekom večeri upriličen i umjetnički glazbeni program uz vokalni
nastup Slavice Novački uz klavirsku pratnju
Zlatice Šajković, te nastup Ljiljane katić na
gitari uz pratnju mladog Darka Budimčića,
uljepšavši tu večer u žutom, omiljenoj boji
autorice. 
I.G.O.

Recept za radost Irene Ivetić
Nakon što je njezina najnovija zbirka pjesama
za djecu „Recept za radost, izmijenjeno i dopunjeno izdanje“ predstavljena u knjižnici Gimnazije Požega, s književnim stvaralaštvom Irene
Ivetić upoznala se i dugoselska publika.
U ugodnom ozračju gostionice „Stari krovovi“ u Dugom Selu, oaze za pjesnike i pjesničke
duše, ljubitelji poezije i proze mogli su čuti priče
i pjesme Irene Ivetić, darovite književnice i predane učiteljice iz Požege.
Ivana Andrić Penava
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Ivan 15:5

Ovoga mjeseca ćemo pogledati sedmu i završnu
Isusovu JA SAM izjavu. Ova izjava nastaje u istom
okruženju kao i šesta izjava, a koju smo razmotrili
proteklog mjeseca. Upravo prije Isusova uhićenja, u
noći prije njegova raspeća, Isus sudjeluje u pashalnoj
večeri sa svojim učenicima. On im govori o tome što
će se s njime zbiti, ali oni to nisu razumijeli. On im
govori da je On sam put do Oca, da je istina koja sjaji
usred konfuznoga svijeta, i da je život koji će biti uzet, pa ipak čudesno obnovljen, te da oni također
mogu imati vječni život.
Pa ipak, Isus je znao da oni nisu razumijeli. On
je znao da će ga kroz nekoliko sati jedan od učenika
izdati poljupcem, drugi će zanijekati da ga je ikada
poznavao, a svi ostali će se razbježati i posakrivati
dok će njega pretući i ubiti vjerski vođe strane,
okupatoske vojske. On je znao da oni ne razumiju,
ali ih ipak poziva da održe svoj odnos s njim, da ne
izgube svoju povezanost s njim kroz vjeru. Kako bi
pripravili svoj put do Oca, spoznali istinu, i iskusili
vječni život, oni su trebali ostati u odnosu s njime.
Isus taj odnos opisuje koristeći sliku trsa: "Ja sam
istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu
na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku
koja rod donosi čisti da više roda
donese.” (Ivan 15:1-2).
Prvo, Isus kaže da Otac aktivno djeluje u životima vjernika, “čisteći” ih kako bi ih privukao bliže
sebi, te da bi oni tako živjeli životom kakvim On želi
da oni žive. Svrha povezanosti sa Sinom i čišćenja
koje vrši Otac ja da donese rod. Osobine toga roda je
opisao Pavao u Galaćanima 5:22-23, ali one se mogu
svesti na život sve većeg suobličavanja na sliku

Krista; živjeti kako je On živio, podržavati njegove
misli, čežnje, i djela.
Slijedeće, Isus kaže da kao dodatak očevu
čišćenju, učenici moraju ostati, odnosno prebivati u
Njemu: “Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja
u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene
ne možete učiniti ništa.” (Ivan 15:5) To
“ostajanje” nije neformalan, površan odnos, to je
izravna i intimna povezanost, to je odnos ljudi koji
zajednički žive u istome domu. Nema drugorazredne povezanosti s Isusom, ili kako to neki ljudi kažu,
u Božjem kraljevstvu ne postoje unuci, samo djeca.
Kako bi donijeli rod, moramo živjeti u svakodnevnom odnosu s Isusom, a Otac će aktivno
djelovati kako bi uklonio, ili “pročistio,” sve ono što
narušava taj odnos, te da bismo nastavili donositi
rod. To je ono što Bog želi za vas.
Prebivate li i vi u Isusu i jeste li vi, i oni oko
vas, iskusili Njegov rod u vašem životu?

Baptistička Crkva
Dugo Selo
Raspored Aktivnosti
- Nedjeljom 18.00
Bogoštovlje
Adresa - Zagrebačka 133
Dugo Selo

Erik Maroney Misionar iz Amerike
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Unaprijeđeni i nagrađeni najbolji
hrvatski učitelji – među njima i
dugoselski i rugvički!

P

ovodom ovogodišnjeg Svjetskog dana
učitelja, koji se obilježio 5. listopada,
održane su svečanosti promoviranja
606 najboljih hrvatskih odgojno-obrazovnih
djelatnika u organizaciji Agencije za odgoj i
obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja te po prvi puta nagrađivanja 510 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika koje je
organiziralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Obje svečanosti održane u Nacionalnoj
sveučilišnoj knjižnici, a među promoviranima
i nagrađenima za svoju izvrsnost, uspjeh,
visoke kompetencije te kvalitetu dosadašnjeg
rada našli su se djelatnici iz odgojno obrazovnih ustanova s područja Dugog Sela i Rugvice,
na ponos i uz čestitke cijele naše zajednice.

Po prvi puta uz Dan učitelja Ministarstvo
obrazovanja nagradilo novčanom nagradom,
u iznosu od 10.000 kuna, najbolje odgojnoobrazovne djelatnike, među kojima Danijelu
Klajn, učiteljicu razredne nastave Osnovne
škole Rugvica, koja je nagrađena za predavanja
na međužupanijskoj razini, dijeljenju primjera
dobre prakse, objavljivanje stručnih članaka,
sudjelovanje u realizaciji međunarodnih projekata
i organizaciju javnih događanja te Helenu IvanacPerutka, diplomirana inženjerka strojarstva iz
Srednje škole Dugo Selo koja je nagradu zaslužila
za mentorstvo učenicima na međunarodnom
natjecanju, sudjelovanje u međunarodnom
projektu, uređivanje školske mrežne stranice
i organiziranje javnog događaja. Temelj za
nagrađivanje bio Pravilnik o nagrađivanju, uz
Pravilnik o napredovanju koji je promijenjen
nakon pune 23 godine i gdje su dorađeni i
osuvremenjeni kriteriji napredovanja.
DANIJELA KLAJN, učiteljica razredne nastave iz Osnovne škole Rugvica ove godine osim
što je dobitnica nagrade Ministarstva, promo-

virana je i u zvanje
učitelja
savjetnika, a svoje
dojmove sa
sveča nosti
u NSK prenosi nam
u
izjavi.
„Bila sam
mali patuljak među prosvjetnim divovima koji u svom radu ne
pitaju za kvantitetu, već rade
na kvaliteti. Bila sam među onima koji stalno
žele biti drugačiji, inovativniji, bolji… Našla
sam se među onima kojima nije vrijeme stalo, već uče zajedno sa svojim učenicima. Nagrada koja mi/nam je dodijeljena je dokaz da
je netko prepoznao moj/naš trud i zalaganje.
Hvala još jednom svim ljudima u MZO koji
su se usudili napraviti razliku“, navodi Klajn.
Ova priznanja neće utjecati na njen daljnji rad
ili ambicije. „Radit ću podjednako, a najbolje
radim i punim baterije družeći se i radeći s
ljudima kojima ništa nije teško, koji se ne boje
izaći iz tračnica i kojima su svi organizacijski
problemi rješivi izazovi“, poručila je također.
S obzirom da je dodjela nagrada prethodila
općem štrajku u osnovnim i srednjim školama u kojem sudjeluju svi učitelji na našem području, a tako i u Rugvici, upitali smo je kako
gleda na trenutnu situaciju i status koji odgojno-obrazovni djelatnici „uživaju“ u sustavu –
da li je rješenje povećanje plaća ili je potrebno
i više, i ako je – što je potrebno prema njenom
mišljenju?
„Podržavam štrajk i sudjelujem u njemu. Za
postojeći status koji odgojno-obrazovni djelatnici „uživaju“ u sustavu krivcima smatram
djelom i nas same, učitelje. Nismo jedinstveni! Uvijek pokleknemo pred većim izazovima
ili problemima kada se pojave. Bilo da je to
nasilje, plaća, štrajk. Nerealna očekivanja od
strane roditelja školu i učitelje isti smatraju
glavnim uzrokom za neuspjeh vlastitog djeteta, a također očekuju da učitelji preuzmu dio
njihove (roditeljske) uloge i to vrlo individualizirano, posvećeno potrebama samo njihove
djece. Školski sustav ne funkcionira tako i nije
toliko prilagođen. Učitelji tako trpe i podnose
veliki pritisak roditelja. Dakle, treba se naći
način da roditelji budu odgovorni tijekom
školovanja svog djeteta. U školama se susreću i učenici kojima je dijagnosticiran poremećaj u ponašanju te često ti učenici ne mogu
kontrolirati svoje ponašanje. Svojim opasnim
ponašanjem ugrožavaju sebe, druge učenike i

druge osobe u blizini. Najviše su ugroženi učitelji
koji rade s takvom
djecom. Mišljenja
sam da je potrebno odrediti zakonske promjene
koje će učiteljima
dati sigurnost u
zvanju kao i pravnu zaštitu. U mnogim
situacijama prepušteni
smo sami sebi. Onaj tko je išao
u prosvjetu zbog novaca očito nije dobro proučio literaturu: u prosvjeti nikada novaca nije bilo nit će ga biti (zapis Mate Lovraka). Nijedan pravi učitelj nije postao učiteljem
zato da bi se obogatio. No, „tko u prosvjetu
ulaže, dvostruko mu se vraća“, poručila je
Klajn.
Među promoviranim učiteljima novostečeno zvanje odgojitelj mentor stekle su Snježana
Fuks iz Dječjeg vrtića Dugo Selo i Ivana Kralj
iz DV Dugo Selo, a zvanje stručni suradnik
mentor stekla je Goranka Matić Šarić također
iz DV Dugo Selo. Novostečeno zvanje učitelja mentora stekla je Karolina Hrastović iz
Osnovne škole Ivan Benković Dugo Selo te
Marina Periša iz OŠ Ivan Benković koja je stekla zvanje učitelja savjetnika, kao i Danijela
Klajn iz Osnovne škole Rugvica. Zvanje učitelja savjetnika također je stekla Aleksandra
Vajzović Carić iz Osnovne škole Josip Zorić.
Riječ je o odgojno-obrazovnim djelatnicima
koji su svojom stručnošću, pedagoškim metodama, uzornim radom i trajnim stručnim
usavršavanjem unaprijedili nastavni proces
poučavanja i odgojno-obrazovni sustav u cjelini.

Unaprijeđene nastavnice iz
dugoselskih osnovnih škola
„Nakon što sam u 2014. godini napredovala
u zvanje učitelja mentora u 2019. godini sam
napredovala u zvanje učitelja savjetnika“, govori magistra geografije MARINA PERIŠA iz
Osnovne škole Ivana Benkovića. „Rad u nastavi uvijek traži poticaj novih metoda rada
i kreativnosti, ali i izazova kako učenicima
novih generacija prenijeti nova znanja i vrijednosti u današnje vrijeme velike količine informacija i relativiziranja, važno mi je nauče
kritički razmišljati, da steknu kvalitetno znanje koje će se daljnjim obrazovanjem nadograđivati i pomoći im da u potpunosti ostvare
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svoj potencijal. Uvjeti za napredovanje su definirani Pravilnikom o napredovanju učitelja,
prema kriterijima koji se odnose na uspješnost
u radu s učenicima, izvannastavni stručni rad
te redovita stručna usavršavanja. Ravnatelj je
predložio napredovanje koje je prihvaćeno na
Učiteljskom vijeću, i nakon toga je predana
dokumentacija Agenciji za odgoj i obrazovanje, i u uvid rada došla savjetnica za geografiju. Prilikom posjete školi bila je prisutna na
dva nastavna sata koja sam održala, te je pregledala svu dokumentaciju rada od e-dnevnika, godišnjih izvedbenih i mjesečnih planova
i ostalog i na temelju toga zaključila kako su
zadovoljeni uvjeti za daljnje napredovanje“,
objasnila nam je proces dobivanja nove titule.
„Ovo napredovanje mi je donijelo veliko zadovoljstvo jer je njime prepoznat moj rad kao
kvalitetan. Cijeli postupak je vrlo zahtjevan i
drago mi je da je bio uspješan. Rad s djecom
nosi veliku odgovornost, sudjelujemo u njihovom odrastanju, u stjecanju novih znanja
i vještina usmjerenih njihovoj budućnosti, s
jedne strane to je pomicanje granica kako bi
učenici proširili vidike, ali isto tako postavljanje granica koje ih usmjeravaju prema osvještavanju odgovornosti prema obavezama. U
daljnjem radu nastojim implementirati nova
znanja iz struke i metodike i iskustva rada
prenositi na stručnim skupovima“, poručila je
učiteljica savjetnica Marina Periša.
„U zvanje vjeroučitelja mentora promovirana sam prije pet godina, 2014. Naime, učitelji
i nastavnici biraju se u zvanje mentora, odnosno savjetnika na pet godina i mogu biti ponovno izabrani u isto zvanje. Dakle, za mene
je ovo bilo obnavljanje zvanja, ponovno biranje u zvanje vjeroučitelja mentora“, kazala je
vjeroučiteljica KAROLINA HRASTOVIĆ iz
Osnovne škole Ivana Benkovića. „Napreduju-
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ći u zvanje mentora, dobila sam potvrdu da su
djelatnici Ministarstva i Učiteljsko vijeće moje
škole prepoznali kvalitetu mog rada i doprinos u odgojno – obrazovnom procesu. Napredovanje također gledam i kao nagradu za dosadašnji trud, ali i motivaciju u budućem radu
s učenicima“, pojasnila je što ovo unapređenje
znači za nju.
„Budući da se stjecanjem ovog zvanja stječe
pravo i obveza na rad dijelom radnog vremena za potrebe Ministarstva prosvjete i sporta,
implementirat ću ovo zvanje u svom radu s
učenicima, kroz mentorstvo pripravnicima,
sudjelovanje u stručnom usavršavanju na županijskim vijećima itd. Zvanje mentora može
steći učitelj koji ima najmanje šest godina
radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci.
Potrebno je pribaviti dokumentaciju o svojem
izvannastavnom stručnom radu (potvrde,
rješenja, priznanja, pisani materijali i dr.) te
dobiti ocjenu vrlo uspješan ili izvrstan u elementima vrednovanja uspješnosti u radu s
učenicima kao što su: metodička kreativnost u
poučavanju, primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u poučavanju, postignuti rezultati u odgojnom radu s učenicima, promicanje ljudskih prava i briga za zdrav okoliš te
suradnja s učiteljima, roditeljima, predstavnicima društvenog okružja škole koji sudjeluju u
poboljšanju kvalitete života mladeži. Konačnu
ocjenu rada učitelja daje stručno-pedagoški
nadzornik Ministarstva prosvjete i sporta na
temelju neposrednog uvida u rad učitelja na
nastavnom satu i ocjene ravnatelja Škole uz
suglasnost Učiteljskog vijeća“, pojasnila nam
je svoje novostečeno zvanje, kao i samu implementaciju novih kompetencija.
„S obzirom na brze promjene koje se događaju u svijetu i društvu oko nas, koje na sve
nas utječu, učitelji su pozvani biti u tijeku s
tim promjenama i novim spoznajama te odgovoriti izazovima u odgojno - obrazovnom
procesu. Da bi to mogli, potrebno je kontinuirano učenje, učenje novih znanja, pristupa
te njihova primjena. Pozitivno je što u našoj
školi imamo podršku ravnatelja, vladaju dobri
međuljudski odnosi i radno ozračje, također
su nam dostupna potrebna sredstva i didaktičko - metodička pomagala, što je temelj za
suradnju i napredovanje. Moji daljnji planovi
su: uključiti se u izradu i provođenje različitih
projekata (eTwinning, program Europske unije) preko kojih bismo se povezali i ostvarili suradnju s kolegama i drugim učenicima u Hrvatskoj i Europi“, kazala je na kraju Hrastović
otkrivši nam i svoje daljnje ambicije.
„2014. godine postala sam učitelj mentor,
što je prva stepenica u napredovanju u zvanju
učitelja. Nakon pet godina, potrebno je potvrditi isto zvanje ili krenuti stepenicu više, a to
je napredovanje u zvanje učitelja savjetnika.
Tijekom svog rada angažirana sam u mnogim aktivnostima škole i lokalnog okruženja.
Pripremam tematske izložbe i sudjelujem u
priredbama otvorenima za javnost. Voditelj
sam Povjerenstva za očuvanje etno baštine i
školske zbirke. Pripremam učenike za natjecanja u likovnom i literarnom izričaju. Men-
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torica sam studentima Učiteljskog fakulteta i
učiteljima pripravnicima do polaganja stručnog ispita. U svakodnevnom neposrednom
odgojno-obrazovnom radu s učenicima, uz
strpljenje i ljubav, radim na stjecanju znanja i vještina učenika, a isto tako i stjecanju
životnih i moralnih vrijednosti, prije svega
ljudskosti, pravednosti, poštenja te marljivosti i rada“, približila nam je svoj put do novog
zvanja učiteljica razredne nastave ALEKSANDRA VAJZOVIĆ-CARIĆ. „Da se stekne
novo zvanje, bilo je potrebno aktivno raditi
u području unaprjeđenja struke, redovito se
stručno usavršavati i aktivno se angažirati u
odgojno-obrazovnim aktivnostima škole i šire

društvene zajednice. Potrebno je proći postupak vrednovanja rada od svojih kolega, ravnatelja i savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje te biti ocijenjen izvrsnim ocjenama. Kod
ocjenjivanja za napredovanje u obzir se uzima
metodička kreativnost u podučavanju, primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada
u poučavanju, postignuti rezultati u odgojnom
radu s učenicima te postignuti obrazovni rezultati, promicanje ljudskih prava i briga za
zdrav okoliš te suradnja s učiteljima, roditeljima i predstavnicima društvenog okružja škole
koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života
djece i mladih“, ističe Vajzović-Carić.
„Ova promocija za mene znači potvrdu da
više od 25 godina radim uspješno. Prateći moj
rad, ravnateljica Mara Mamuza dala mi je još
onaj jedan objektivni poticaj da iskažem svoju
prijavu za napredovanje u zvanje učitelja savjetnika, te je vjerovala u moj uspjeh. Ovime
moja ambicija je ostvarena, biti učiteljica savjetnica privilegija je i čast, kao i dokaz struke
da radite uspješno. Potvrda je to i da postoje
vrijednosti koje su bezvremene i trajne, oko
kojih se isplati truditi i neumorno zalagati te
da je ono što radite vrijedno, cijenjeno i prepoznato u društvu. To je ujedno i velika obveza,
ali i poticaj i motivacija, da nastavite i dalje
tako raditi te se kontinuirano stručno usavršavati. Također, dana mi je i odgovornost za
rad na daljnjem unaprjeđenju učiteljskog zvanja, koju odlučno i rado prihvaćam“, poručila
je na kraju Vajzović-Carić uz riječi zahvale
svim njenim kolegama i kolegicama, ravnateljici Mari Mamuzi i pedagoginji Martini Jenik
Pelivanović na podršci u radu.
Iva Grgić Ozimec
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Posavska kultura i običaji velika su ljubav Milice Điđe

M

ilica Điđa iz Oborova sudjelovala
je, kao predstavnica Zagrebačke
županije, na ovogodišnjem izboru za
Najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Domaćin
ovogodišnjeg natjecanja je bio Ozalj,
-Naše selo je jedinstveno u Posavini, jer ispred
riječi koja počinje slovom o dodajemo j, tako da
ja dolazim Joborova- započela je svoju priču Milica, koja je inače veliki zaljubljenik u narodno
blago i narodne nošnje.
-Prije nekoliko godina jedna mi je baka rekla,
„Joj, drago dete de je naša posavska starina“?. Ta
mi je rečenica bila jedan pokretač da krenem sa
sakupljanjem toga blaga iz naše pitome Posavine- nastavila je Milica, koja u svome fundusu
ima gotovo dvadesetak narodnih nošnji.
Upravo prezentacija tih narodnih običaja, kao
i domaći proizvodi bit će jedan dio onoga čime
će se Milica u subotu i predstaviti u Ozlju. Ve-

liku pomoć u tome imala je i od svojih članica
iz KUD-a Posavka na čijem je čelu bila u tri navrata.
-Naš OPG, čiji sam ja član, a suprug nositelj,
bavi se uzgojem jabuka. Trenutno smo malo u
stagnaciji, no nastojimo očuvati te naše jabuke
od kojih pravimo jabučni ocat- ispričala nam je

Milica, koja je inače medicinska sestra u Domu
zdravlja Dugo Selo.
-Vrijednost ovog natjecanja je da te samozatajne seoske žene, koje su jako vrijedne dođu na
određenu medijsku visinu te da se vidi da je i život na selu lijep. Naše kazalište vam je priprema
hrane, druženje, pjevanje i okupljanje prilikom
seoskih običaja koje želimo očuvati- poručila je
Milica Điđa, koja je veliku podršku u ovoj kandidaturi imala i od općinskog vodstva na čelu s
načelnikom Matom Čičkom.
-Drago mi je što se jedna naša mještanka odlučila na ovu kandidaturu. Gospođa Milica uvijek s ponosom promovira našu Posavinu, kao i
članice njezina KUD-a. Na ovaj način još će se
malo čuti za ovaj kraj i našu općinu koja ima
puno toga lijepoga za pokazati- poručio je načelnik Mato Čičak. 
iđ

Svetlana Batalić Najuzornija
seoska žena, Kurilovčanka
Snježana Dianežević prva pratilja
Svetlana Batalić iz Virovitičko-podravske
županije proglašena je za Najuzornijom hrvatskom seoskom ženom, na jubilarnom 20.
izboru koji je protekle subote održan u Ozlju.
Prva pratilja dolazi s područja Zagrebačke županije, odnosno iz Kurilovca.
Riječ je o 56-godišnjoj Snježani Dianežević, koja je vlasnica OPG-a koji se bavi promocijom starih svatovskih zaprega i običaja.
Njeno gospodarstvo je poznato i po nagradi
za najljepše uređenu okućnicu. Između ostaloga, bavi se humanitarnim radom u Udruzi
žena Buševec, predsjednica je Etno udruge

Kurilovec te članica KUDa Nova Zora iz Donje Lomnice. Voli pripremati tradicionalna jela i kolače, a u
slobodno vrijeme izrađuje
nakit i tradicionalnu turopoljsku kapicu poculicu.
Uz gospođu Snježanu Dianežević, Zagrebačka županija na izboru je imala još jednu
predstavnicu, Milicu Điđu iz Oborova, koja je
prezentirala bogatstvo posavskog kraja, kroz
narodne običaje, ali i gastronomsku ponudu.
Inače, diljem svijeta svake se godine da-

našnji dan obilježava kao Svjetski dan seoske
žene. Od 2000. godine taj se značajan datum
obilježava i u Republici Hrvatskoj, a projekt je
započeo upravo u Zagrebačkoj županiji. Ovim
projektom želi se skrenuti pozornost čitavom
društvu koliko seoske žene zapravo doprinose
i kolika je njihova uloga u održavanju i oživljavanju ruralnih područja.
iđ
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Organizator:

Ulaz: 60,00 kuna

17.11.2019. u 20,00 sati DVORANA PREPOROD
Prodaja ulaznica u Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo, tel. 01/2753 419

40
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ZAHVALA
Povodom iznenadne smrti našeg poštovanog
člana i brata vatrogasca

SLAVKA BEDEKOVIĆA
08.05.1952. – 22.09.2019.

U dubokoj tuzi i za našim vrijednim i
štovanim članom ovim putem želimo
zahvaliti svima koji su DVD-u Brckovljani
izrazili sućut, odali posljednju počast te zajedno sa nama našeg
člana ispratili na vječni počinak. HVALA za sve što je učinio
za DVD Brckovljani i vatrogastvo u cjelini. Vječna mu slava i
HVALA.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRCKOVLJANI.

Sjećanje na moje roditelje

MARIJA PAVLIĆ

05.09.2015. – 05.09.2019.

i ANTO PAVLIĆ
01.03.2015. – 01.03.2019.

Sve bih dala da ste tu. Barem jedan tren da vječnost bude.
Tanja.

TUŽNO SJEĆANJE
na

NIKOLU MALOVIĆA (MIKA)

Sjećanje na voljenu

1994. – 2019.

ALICE JANKOVEC

21.10.2013. – 21.10.2019.

i

Prošlo je šest godina bez tebe, bez tvog
osmijeha i vedrine. Otišla si iznenada i
ostavila prazninu u nama. Teško je živjeti s
ranom u duši, vidjeti te svuda, a nigdje te naći,
čekati da dođeš a tebe nema. Tvoja skromnost
i plemenita duša ostat će zauvijek u našim srcima.

MIRU MALOVIĆ
2010. – 2019.

Sjećanja, bol i tugu nose tvoji: mama, tata i brat.

TUŽNO SJEĆANJE
na

Za vama tuguju: kći Željka, unuci Krešimir,
Tomislav s Martinom i
praunuci Lucijana i Nikola.

U SPOMEN
HRVATSKIM BRANITELJIMA

PERU OJVANA
hrvatskog časnika

12.11.2002. – 12.11.2019.

"Ako vam je težak stijeg čestitosti,
utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti - mi ćemo ga držati"

Prošlo je sedamnaest tužnih i bolnih
godina. U srcima te nosimo. Hvala svima koji

IVAN KESER

posjećuju tvoj grob. Počivao u miru Božjem.
Tvoji voljeni.

28. listopada 1991. - 28. listopada 2019.

BOŽO HUZANIĆ

9. studeni 1991. - 9. studeni 2019.
TUŽNO SJEĆANJE
na

DAVOR BRKIĆ – BRK
26.09.2011. – 26.09.2019.

Ljubav je za tobom prevelika, bol preteška a
tuga vječna. Molitve naše neka te prate kad ne
mogu da te vrate.
Vole te tvoji najmiliji.
Počivao u miru Božjem.

JOSIP ROŽIĆ

3. prosinca 1991 - 3. prosinca 2019.
Neka Vam je laka hrvatska gruda

Vaši suborci

DUGOSELSKA kronika

16. listopada 2019.

41

42

SPORT

16. listopada 2019.
NK Dugo Selo:

JESEN ODRASTANJA I SAZRIJEVANJA

N

ogometaši Dugog Sela su odigrali
polovicu jesenskog dijela prvenstva u III
HNL središte. Nakon odigranih osam
kola trenutačno su devetoplasirana momčad
sa osvojenih 8 bodova. Na startu prvenstva

ubilježen je poraz od NK Mladost Petrinja da
bi potom uslijedile dvije pobjede, protiv NK
Lučko na domaćem terenu, i pobjeda u gostima
kod NK Kurilovec, te neodlučeno u derbiju sa
susjedima iz Vrbovca. Nakon toga momčad ulazi
u rezultatsku krizu i upisuju poraze kod NK
Vinogradar, pa kod kuće od NK Vrapče i ponovno
na gostovanju kod NK Zagorec. U prošlom
kolu je taj negativni retultatski niz zaustavljen
nakon neodlučenog rezultata u utakmice protiv
NK Maksimir na domaćem terenu. Ovakve
rezultatske krize su jednim djelom i razumljive,
ako pogledamo igrački kadar. Osim Benkovića
koji u nogama ima zavidno nogometno iskustvo

I

i Filipovića koji je standardno odigrao zadnjih
pet sezona u III HNL, ostatak momčadi čine
golobradi mladi igrači koji su do prošle sezone
igrali juniorski nogomet, ili su još uvijek juniori
i nemaju iskustva igranja III HNL. No iako

nema veliko nogometno iskustvo momčad krasi
kombinatorika u igri koju je postavio trener
Škrlec i težnja ka nadigravanju s protivnikom. U
većini odigranih utakmica gdje su gubili bodove,
u najmanju ruku su bili ravnopravan protivnik,
ali, kao što smo već rekli, mladost i neiskustvo
pa i sreća su uzeli svoj danak, a protivnici bodove
. Liga je dosta izjednačena i svaka utakmica je
dobra prilika mladim igračima za dokazivanje, a
ujedno i prilika za osvajanje bodova. Vjerujemo
da će momčad, kako jesenska sezona ulazi u
završnicu, prebroditi mladenačke bolesti, te da
će se u konačnici pokazati uspješnijim i na
T.Š
rezultatskom planu. 

Rugvičani se prošetali Stupnikom

ako ih je sredinom tjedna zatresla vijest kako
ih napušta trener Ante Klarić, to se previše
negativno nije odrazilo na momčad Rugvica
Save 1976 koja je pravu snagu pokazala na
gostovanju u Stupniku, kod istoimenog domaćina.
Sportski direktor Matej Golubić sjajno je pripremio
momčad koja je gostovanjem u Stupniku projurila
kao brzi vlak. Pobjeda od 3:0, pokazuje koliko je
sastav Rugvica Save 1976 bio dominantan.
Gostujući igrači tijekom svih devedeset minuta
bili su bolja i opasnija momčad, a nadmoć je do
izražaja došla u drugih 45. minuta u kojima je vratar Stupnika, Darijo Brkić kapitulirao u
tri navrata. Rugvičane je u vodstvo u 48.
minuti doveo Martin Ivanić, pet minuta
kasnije Mate Mizan je podebljao prednost, da bi sjajnu partiju pogotkom zaokružio najbolji pojedinac susreta, Matej
Žgalin u 88. minuti.
Pobjedom je Rugvica Sava 1976 nastavila visoki jesenski let, te se nalazi na drugom mjestu s tri boda manje od vodećeg
Poleta.
JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA LIGA,
9. KOLO

NK STUPNIK – NK RUGVICA SAVA 1976 0:3
(0:0)
STRIJELCI: 0:1 Ivanić (48), 0:2 Mizan (53), 0:3
Žgalin (88)
NK STUPNIK: Brkić, Patljak (od 67. Vulje), Marijan (od 76. Buden), Lončarić, Šporčić, Šepac (od
71. Meglajec), Perković (od 68. Jerković), Jurić, Nemanić, Bogović, Pranjić-Kaurin. TRENER: nema
NK RUGVICA SAVA 1976: Rhadi, Žgalin, Barberić, Janeš, Ivandić, Fišter (od 71. Kušeković), Mizan, Posarić (od 60. Klarić), Belić, Pukljak (od 84.
iđ
Škrlec), Perković. TRENER: nema
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CRO Race biciklisti
prošli kroz Dugo Selo

M

eđunarodna biciklistička utrka CRO Race
koja se održavala peti put zaredom u
trajanju od 1. do 6. listopada, kroz Dugo
Selo i Brckovljane prošla je 6. listopada. U ovoj
su zadnjoj, šestoj, etapi biciklisti prošli još kroz
Vrbovec, Sveti Ivan Zelinu s ciljem u Zagrebu oko
15:00 sati, gdje je na Trgu svetog Marka održano

proglašenje ukupnog pobjednika. Na ovogodišnjoj
utrci sudjelovalo je ukupno 18 svjetskih timova iz
kategorija natjecanja World Tour, Pro Continental
i Continental koji će voziti kroz šest etapa na trasi
duljine od ukupno 1022 kilometra. Sudjelovali su
timovi iz Australije, Bahreina, Izraela, Kazahstana,
Nizozemske, Njemačke i Poljske, dva tima iz
Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Italije i
Slovenije te tri tima iz Austrije. Etape na kojima se
odvijala utrka su: 1. Osijek – Lipik (200 km); 2. Slunj
– Zadar (183 km); 3. Okrug – Makarska (155 km); 4.
Starigrad – Crikvenica (155 km); 5. Rabac – Platak
(136 km); 6. Sveta Nedelja – Zagreb (154 km). 
I.G.O.

STŠK Dugo Selo:

Luka Martinek i Luka Zlatkov
pobjednici u Osijeku!
U subotu i nedjelju 12. i 13. listopada u Osijeku je odigran 22. međunarodni Memorijal “Matija Gregić”.Na turniru je nastupilo tristotinjak
stolnotenisačica i stolnotenisača. Iz našeg kluba
nastupilo je dvadesetak naših takmičara i osvojena su tri postolja. Luka Martinek je osvojio 1.
mjesto u kategoriji seniora a Luka Zlatkov osvaja
1. mjesto u kategoriji kadeta. Njima dvojici na
postolju se pridružio i Luka Dragun koji je u kategoriji juniora osvojio 3. mjesto.
ZP
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ZA POVIJEST – RK Rugvica ima dva
reprezentativca Hrvatske
Po prvi puta u povijesti na adresu Rukometnog
kluba Rugvica stigli su pozivi kojim su dvojica
igrača, Zvonimir Hrka i Nikola Ivanković pozvani na okupljanje mlađe kadetske reprezentacije

Mlađi kadeti Rugvice ovog su proljeća
svojim rezultatom na Državnoj završnici
u Umagu ugodno iznenadili osvajanjem
drugog mjesta. Za nijansu su bili bolji,

stari rivali iz Zagreba, vršnjaci Maksimir
Pastele.
U najbolju sedmorku turnira tada su
uvršteni Martin Krizmanić kao najbolje
desno krilo, te Nikola Ivanković koji je
proglašen najboljim srednjim vanjskim.
Osim te nagrade za najboljeg srednjeg
vanjskog Nikola je dobio i nagradu za najboljeg igrača turnira.
Novo priznanje od strane Hrvatskog rukometnog saveza stiglo je ovih dana, kada
su na klupsku adresu stigli reprezentativni pozivi za Zvonimira Hrku i Nikolu
Ivankovića, dok je Martin Krizmanić dobio pretpoziv.
- Bravo dečki zaslužili ste taj poziv, ovo
vam je nagrada za godine i godine treniranja! Vi ste ponos našeg kluba! Sretno i dokažite da ste najbolji- poručili su iz kluba.
Okupljanje reprezentacije bit će u Poreču od 21. do 27. listopada, a mladi rugvički rukometaši pokazali su svojim radom, trudom i zalaganjem na terenu kako
su među najboljim igračima u Hrvatskoj.
iđ



KK klub Dugo Selo:

OSAM ZLATA
ZA KYOKUSHIN
KARATISTE!
U Zaprešiću je 12. listopada organizirano natjecanje “Zaprešić Open 2019”.
Natjecanje se boduje za Prvenstvo Hrvatske u
Kyokushin karateu. Karate klub “Dugo Selo” je
nastupio s 15 natjecatelja u borbama i 4 u katama. Rezultat je slijedeći:
KATE: Matej Mavrić 2.mj., Roko Belegić
2.mj., Luka Cvjetićanin 3.mj., Lea Horvat 3.mj.
BORBE: Franka Varga 1.mj., Tia Horvat 1.mj.,
Matija Kičuda 1.mj., Leona Dokuš 1.mj., Lucija
Jurič 3.mj., Leo Sever 1.mj., Roko Belegić 3.mj.,
Ana Duković 2.mj., Lea Horvat 3.mj., Robi Budimir 3.mj., Mario Budimir 1.mj., Luka Cvjetićanin 1.mj., Dominik Cvjetićanin 1.mj., Matej
Mavrić 3.mj., Ivan Cvjetićanin bez plasmana. 
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Osnivači glasila: Grad Dugo Selo, Općine Brckovljani i Rugvica
Izdavač: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo
Josipa Zorića 21a, tel.: 01/2753-419, fax: 2774 130
 urednistvo@dugoselska-kronika.hr 
 www.dugoselska-kronika.hr 
IBAN: HR70 2360000-1810100008

 Glavni i odgovorni urednik: Nenad HALEUŠ-MALI


Uredništvo: Iva GRGIĆ OZIMEC, Nadica KOZIĆ,
Ana-Marija ŠPRIHAL



Grafičko uredništvo: Tihana KUŠEKOVIĆ
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