
    
   
    

     
      
     
        


     


     
       
   






      

      
     



      
    
     

      
      
     
      
     
       




 


   

  
    
    
  
   

   
    
    
  
  
    
   
     

    


   

   
    

    



 
    

  
  
    
    
  
  
    
   























    







































2 29. rujna 2007. Dugoselska kronika

Izgradnja čvora autoceste u Rugvici na usaglašavanju u HAC-u

Dovršetak planiran sredinom prosinca!?

Ukoliko vremenski uvjeti budu dopu-
štali, dugoočekivani izlaz i čvorište 
na autocestu 

A3 Zagreb-Lipovac u  
Rugvici mogao bi biti 
završen sredinom pro-
sinca ove godine! No, 
to je tek neslužbena 
informacija koju nitko 
iz Hrvatskih autocesta 
nije želio potvrditi, jer, 
kako kažu, «dinamički 
plan dovršetka radova 
tek je na usuglašavanju 
u HAC-u». 

Stanovnici rugvič-
kog, dugoselskog i 
okolnog područja 
možda su već odavno 
mogli koristiti nave-
deni čvor vrijedan 67 
milijuna kuna te si tako skratiti prometne 
muke na putu do metropole da nije bilo 
neriješenih imovinsko-pravnih i inih odnosa. 
Naime, iako je ugovor s izvođačima radova 
Poslovnom udrugom Lavčević d.d. i Lavče-
vić inžinjeringom d.o.o. iz Splita potpisan 
prije točno godinu dana, radovi su počeli u 
prosincu prošle godine upravo zbog neriješe-
nih imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima 
zemljišta. Radovi su ponovno obustavljeni 
samo dva mjeseca poslije zbog odbijenog 
zahtjeva za građevinskom dozvolom, i to 
na česticama u vlasništvu Hrvatskih voda i 

Hrvatskih šuma. U srpnju su radovi konačno 
odobreni jer je ishođena građevinska dozvo-

la, no opet ne zadugo, jer je trebalo prespa-
jati i plinovode i naftovode koji su zasmetali 
pri izgradnji, a trebalo je i ponovno mobilizi-
rati gradilište. Završni radovi bi, nadamo se 
zadnji put, trebali početi ovih dana. 

Bilo kako bilo, stanovnici okolnog područ-
ja ovoga se puta mogu samo nadati povoljnim 
vremenskim uvjetima i riješenom papirologi-
jom, pa bi se za otprilike tri mjeseca možda 
konačno mogli koristiti rugvičkim čvorom. 
Dodajemo kako će cestarina za dionicu od 
Rugvice do Ivanje Reke za 1. kategoriju vozi-
la iznositi 3 kune.                   Vlatka KRUHAK

Dugo očekivani izlaz na autocestu kod Rugvice omogućit će brz 
dolazak do Zagreba uz 3 kune cestarine

Dugoselci koji će željeti ovim putem 
brzo stići do Zagreba mogli bi više 
vremena izgubiti putujući od Dugog 

Sela do priključka u Rugvici. Prijelaz preko 
pruge koji je zatvoren veći dio dana radi 

prolaska vlakova kroz dugoselsku želje-
zničku postaju, usporavat će taj promet. 
Sada viđamo česte i dugačke kolone auto-
mobila u Rugvičkoj i Predavčevoj ulici. 
Do drugog prijelaza bez brklje dolazi se 
uskom Trnoščicom i još užom i oštećenom 
Sajmišnom ulicom s druge strane, a obje 

su bez nogostupa. Otvaranjem izlaza u 
Rugvici očekuje se još više prometala. Uz 
osobne automobile tu su autobusi, kamioni, 
tegljači s prikolicama a svi oni obvezatno se 
zaustavljaju na pružnom prijelazu te često 

i dugo čekaju. 
Nužna je prekate-
gorizacija promet-
nice od Rugvice 
do Dugog Sela iz 
županijske ceste u 
državnu spojnicu 
autoceste s držav-
nom cestom D41 
koja prolazi kroz 
Dugo Selo. Još 
je nužnija hitna 
izgradnja denive-
liranog prijelaza, 
vjerojatno pod-
vožnjaka, ispod 
pruge koji je pla-
niran zapadnije od 
postojećeg prijela-
za u Rugvičkoj i 
Predavčevoj ulici. 
Tek će se tada u 

Dugom Selu osjetiti stvarni napredak u 
prometnoj povezanosti sa Zagrebom i dru-
gim dijelovima Hrvatske.

Tekst i fotografija: 
N. K. 

Kako od Dugog Sela do izlaza na autocestu? 

Na križanju Rugvičke i Trnoščice česta dugotrajna čekanja radi 
zatvorenog prijelaza preko pruge. Izlazom na autocestu nastajat će 
zastoji na tom području kao i u Predavčevoj te Sajmišnoj ulici

Dan pobjede i Do-
movinske zahval-
nosti obilježen je 5. 

kolovoza u Dugom Selu 
II. sportskim susretima 
Udruga Hrvatski vite-
zovi – ratni veterani 91. 
Sportski susreti organi-
zirani su pod pokrovi-
teljstvom Zagrebačke 
županije, a cijela mani-
festacija imala je huma-
nitarni karakter jer su 
prikupljena sredstva 
donirana Klinici za pedi-
jatriju Dječje bolnice u 
Klaićevoj. 

Program je započet u 
9 sati svečanim otvore-
njem na prostoru ispred  

Gradske sportske dvorane. U ime organi-
zatora okupljene sudionike II. sportskih 
susreta pozdravio je predsjednik Udruge 
Hrvatski vitezovi-Ratni veterani 91 Drago 
Krpanić i Damir Mesić, a u ime Grada 
Dugog Sela prisutnima se obratio grado-
načelnik Boris Mahač te uputio čestitke 
povodom Dana pobjede i Domovinske 
zahvalnosti, istaknuvši pri tom zahvalnost 
svim sudionicima Domovinskog rata u 
stvaranju slobodne i nezavisne Hrvatske. 
Uz gradonačelnika, svečanom otvorenju 
sportskih susreta nazočili su i predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer, zamjenica 
gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić 
te članovi Gradskog vijeća.

Nakon svečanog otvorenja započela su 
natjecanja u stolnom tenisu, malom nogo-
metu, ribolovu i beli, a u 11,30 organiziran 
je doček maratonaca kod Spomen obiljež-
ja. Maratonci su povodom Dana pobjede i 
Domovinske zahvalnosti pretrčali dionicu 
od Komareva do Dugog Sela, a u Ivanić 
Gradu pridružili su im se i motociklisti u 
čijoj su pratnji i stigli do Spomen obilježja 
kod pošte u Dugom Selu gdje su zajedno 
s predstavnicima Grada, policije, vojske 
te članova Udruga proizišlih iz Domovin-
skog rata položili vijence, zapalili svijeće 
te prigodnim govorom i minutom šutnje 
odali počast svim poginulim braniteljima.                                                                                    

Tekst i fotografije:
J. K. B. 

Obilježen Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti

Drugi sportski susreti branitelja 
Zagrebačke županije

Svečanom otvorenju nazočili su uz organizatore i pred-
stavnici grada Dugog Sela 

Maratonci  pretrčali dionicu od Komareva do Dugog Sela te s predstavnicima grada i 
udruga proizašlih iz Domovinskoga rata odali štovanje poginulim braniteljima ispred 
spomen obilježja 

Srednja škola Dugo Selo organizirala je 
tribinu povodom Europskog dana jezi-
ka. Susret održan 

26. rujna bio je posve-
ćen engleskom jeziku 
kao svjetskom jeziku 
službenom i dominan-
tnom jeziku. Gošća 
tribine bila je gospođa 
Sue Mosenfelder, pred-
stavnica iz Američkog 
veleposlanstva u prat-
nji Maše Crnjatković. 
Predstavnica američke 
diplomacije željela je 
dan posvećen jeziku 
provesti upravo s dugo-
selskim srednjoškol-
cima u razgovoru na 

engleskom jeziku i interaktivnoj komuni-
kaciji.

U Srednjoj školi Dugo Selo obilježen 
Europski dan jezika

Amerikanka Sue Mosenfelder tijekom susreta posvećenog jeziku 
i komunikaciji 

Zapažanja o početku školske godine 
u Srednjoj školi Dugo Selo…

Krenuvši u prvi razred Opće gimnazije u Dugom Selu ispunila sam prema sebi sva 
očekivanja. Srednja škola Dugo Selo suvremeno je modernizirana i opremljena 
škola s vrhunskom gradskom dvoranom u kojoj provodimo nastavu tjelesnog odgoja. 

Profesori su me zadivili svojom organiziranošću i pristupačnošću. Većina profesora su 
mladi i ambiciozni te nas potiču na učenje svojom predanošću poslu. Ova školska godina 
počela je i s ugodnim iznenađenjima za nas i naše roditelje. Naime, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa omogućilo je učenicima osnovnih i prvih razreda srednjih škola 
besplatne udžbenike, a Zagrebačka županija nam je osigurala besplatne pokaze za prijevoz 
do škole. Podjela udžbenika prošla je u najboljem redu. Učenike je prvi dan škole na 
njihovim klupama dočekao paket s udžbenicima što je uvelike olakšalo mnogim obiteljima 
koje bi u suprotnom teško mogle priuštiti udžbenike svojoj djeci. Nadam se da će tako biti 
i ubuduće te da će i nadolazeće generacije biti oduševljene i pune entuzijazma za daljnje 
školovanje. Svim učenicima prvih razreda želim uspjeh u novoj sredini!

Gorana RAIĆ, 1. o. g. 

Srednju školu Dugo Selo ove školske godine pohađa ukupno 815 učenika smještenih 
u 28 odjeljenja. U prvi se razred upisalo 240 učenika te su raspoređeni u 8 razreda. 
Srednjoškolci se obrazuju u 10 smjerova - sljedeće četiri godine stjecat će znanja za 
ekonomiste, tehničare za računalstvo i u općoj gimnaziji te tri godine za automehaničare, 
intstalatere grijanja i klimatizacije, plinoistalatere, vodoinstalatere, elektroinstalatere, 
elektromehaničare i frizere. S obzirom na prošlu godinu, broj učenika se smanjio.

A. M. Š.

U školi 850 učenika 

Tekst i fotografija: N. K. 
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Nakon posljednje katastarske 
izmjere općine Brckovljani 
koja je izvršena daleke 1862. godine, a obnovljena 

1888. godine, 24. rujna službeno je pokrenut ponovni 
proces katastarske izmjere općine Brckovljani. Potreba 
za ponovnom izmjerom ukazala se zbog sve češćih 
problema u katastru i gruntovnici. Neažurirani poda-

ci, nesređeno vlasništvo mnogim 
zainteresiranim gospodarstvenicima 
zadaju početne probleme u odabiru 
lokacije za njihove objekte, radi čega 
mnogi od njih i odustaju od ulaganja 
na ovom području. Općina prepo-
znaje važnost sređenih zemljišnih 
knjiga i točnih geoinformacija stoga 
pokreće zahtjevan, dugotrajan i pri-
lično skup proces katastarske izmje-
re. Ukupna vrijednost nove izmjere 
iznosi 4,8 milijuna kuna – od toga 60 
posto, odnosno 2,3 milijuna finan-
cira općinski proračun, a 40 posto 
Državna geodetska uprava. Planiran 
kraj procesa predviđen je tijekom 
2009. godine. Kako su kazali na 
skupu, Zavod za fotogrametriju oko 

15. listopada kreće s radovima na 
terenu. Tijekom listopada i studeno-

ga organizirat će skupove građana po mjestima obuhva-
ćenim izmjerom kako bi se stanovnici što bolje upoznali 
s njihovim aktivnostima. O tome građanstvo će biti 
pravovremeno obaviješteno putem Dugoselske kronike, 
Radio Martina i obavijesti. Terenska kancelarija bit će 

smještena na području naselja Brckovljani, a na 
više mjesta bit će postavljene i ploče obavijesti 
o provođenju katastarske izmjere. Istaknuto je 
također kako Zavod ima potrebu za zapošljava-
njem radnika – do 30 ljudi, a radi se o pomoćnoj 
radnoj snazi koji bi bili zaposleni od 6 mjeseci 
do godinu dana. Svi zainteresirani mogu se 
javiti u Zavod za fotogrametriju ili u Općinu 
Brckovljani. 

Gotovo povijesnom trenutku nazočili su u 
ime naručitelja - Državne geodetske uprave RH 
Ivan Landek i u ime Općine Brckovljani pred-
sjednik Općinskog vijeća Milan Kralj i načel-
nik Općine Željko Funtek, zatim predstavnici 
izvođača radova - Zavoda za fotogrametriju d.d. 
Zagreb te predsjednik Općinskog suda Dugo 
Selo Arnold Čada. 

VIJESTI IZ OPĆINE BRCKOVLJANI
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Započeo proces katastarske izmjere 
općine Brckovljani

Pripremila: Iva GRGIĆ OZIMEC

Prilikom predstavljanja nove katastarske izmjere nazočili 
predstavnici Državne geodetske uprave 

Svečano otkrivanje ploče obavijesti koja je zajedno s ostale dvije ploče 
nakon par dana polomljene i uništene 

Potpisan ugovor o darivanju zemljišta 
za Područnu osnovnu školu u Lupoglavu

U prostorijama Općine Brckovljani 3. rujna sklopljen je ugovor o darivanju 
zemljišta za izgradnju područne škole u Lupoglavu između Poglavarstva Općine 
Brckovljani i Osnovne škole, Stjepan Radić. Ugovor su potpisali načelnik 
Željko Funtek i ravnatelj Osnovne škole Jure Mišković. Zemljište koje se 
nalazi u Lupoglavu, kčbr 2214, površine 4 850 m2, kupila je Općina Brckovljani  
za 500,000 kuna. Poglavarstvo Općine odlučilo je to zemljište darovati školi 
Stjepan Radić za dogradnju, odnosno izgradnju nove zgrade Područne osnovne 
škole u Lupoglavu uz prethodnu suglasnost poglavarstva Zagrebačke županije. 
Time će se zadovoljiti gabariti površine zemljišta potrebnog za školsku zgradu. 
Za izradu idejnog rješenja, u koji su uključeni dvorana te rukometno igralište 
utrošeno je 79. 000 kuna.                                                                        A. M. Š.

U Brckovljanima je početkom rujna održano natjecanje u gađanju lete-
ćih glinenih meta. Natjecale su se dvije ekipe – Lovačko društvo «Srna» iz 
Lupoglava i Lovačko društvo «Sokol» iz Stančića. Lovci Zdravko Markiš, 
Damir Begović, Vlado Švedi, Branko Novačić, Stjepan Grižinovec, Krunoslav 
Švedi iz Stančića imali su ukupno 36 bodova. Članovi lupoglavskog lovačkog 

društva «Srna» Ivan Hajdina, 
Ivan Ivanić, Tomislav Horvat, 
Jurica Martić, Ivan Boršić, Fra-
njo Pokušec zajedno su srušili 
37 meta. Tim su rezultatom i 
osvojili ovogodišnji pehar. U 
pojedinačnom dijelu prvo mje-
sto je osvojio Tomislav Horvat s 
ukupno 20 bodova, drugi je bio 
Zdravko Markiš sa 17, a treći 
Krunoslav Švedi sa 16 bodova. 
U otvorenom natjecanju naju-
spješniji bio je Krunoslav Švedi, 
a slijede Ivan Boršić i Branko 
Novačić.                         A. M. Š.

LD «Srna» iz Lupoglava osvojili 
pehar u gađanju glinenih meta

Načelnik Ž. Funtek s pobjed-
nicima natjecanja

Općina Brckovljani sufinancira javni prije-
voz srednjoškolcima i studentima

Općinsko poglavarstvo Općine Brckovljani na 
svojoj je 34. sjednici održanoj 3. rujna donijelo 
zaključak o sufinanciranju javnog prijevoza 
«Čazmatrans» redovitim učenicima srednjih škola od 
II. do IV. razreda s prebivalištem na području općine. 
Njima će sufinancirat iznos od 25 posto od cijene 
karte za školsku godinu 2007/ 2008. Učenicima koji 

kupuju HŽ kartu po povlaštenoj tarifi (učenici čiji 
su roditelji zaposleni pri «Hrvatskim željeznicama») 
sufinancirat će se 200 kuna u gotovini jednokratno. 
Redovitim studentima sufinancirat će iznos od 300 
kuna jednokratno za razdoblje do 31. prosinca 2007. 
godine.                                                         

A. M. Š.

Centar za rehabilitaciju «Stančić»
Stančić, Zagrebačka bb, 10370 Dugo Selo
tel: 2757-478, fax: 2757-413

objavljuje oglas

ZA PRODAJU VOZILA Fiat Tipo 1.9 TD
- neregistrirano, u voznom stanju
 Godina proizvodnje: 1994.
 Prijeđeno: 275.000 km
 Početna cijena /po katalogu/: 4.714,00 kn
Datum prodaje: 5.10. 2007. u 11,00 sati
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, u pisanom obliku 4. listopada 2007. 

godine do 15,00 sati na urudžbeni zapisnik Centra "Stančić". Troškove vezane 
uz prijenos vlasništva snosi kupac. Prijenos će biti izvršen nakon uplate 
cjelokupnog iznosa na žiro-račun Centra "Stančić", a najkasnije do 15. 10. 2007. 
godine.

Branitelji iz Domovinskog rata općine Brckovljani osnovali su 19. kolovoza 
Udrugu «HRVATSKI VITEZOVI-RATNI VETERANI ‘91». Na 
Osnivačkoj skupštini bilo je prisutno 24 branitelja, a bili su prisutni 

i predstavnici Zagrebačke županije, kao i predstavnici Udruge "Hrvatski 
vitezovi-ratni veterani ‘91" iz županije i grada Dugog Sela. Udruga Hrvatski 
vitezovi-ratni veterani ‘91 Brckovljani imat će radnu prostoriju u Vatrogasnom 
domu u Gračecu, a do preseljenja u taj prostor Udruga će raditi na adresi 
Zagrebačka 41 u Štakorovcu, tel. br. 098/671-149. U tijela upravljanja izabrani 
su sljedeći branitelji: Josip Plavić za predsjednika, Ivan Žafran i Hrvoje Grof 
za potpredsjednike i Željko Tašler za tajnika Udruge.

Osnovni ciljevi Udruge su: okupljanje branitelja radi očuvanja identiteta 
i tradicije postrojbi iz Domovinskog rata, sjećanje na poginule hrvatske 
branitelje, borba za dostojanstvo, zaštitu statusa i isticanje istine o 
Domovinskom ratu. Isto tako cilj nam je pomoći braniteljima u rješavanju 
statusa svima koji to do danas nisu postigli na način da im omogućimo 
pravnu pomoć, kao i predavanja o zakonskim smjernicama. Također ćemo 
nastojati organizirati medicinsku pomoć za bolesne članove, kao i razne 
vidove financijske pomoći za branitelje lošeg materijalnog statusa i to na tel. 
br. 091/4747-547 i na br. 098/9466-762.

Isto tako pozivamo sve branitelje s područja općine Brckovljani da se učlane 
u Udrugu kako bi imali što bolji uvid u stanje te mogli pravodobno reagirati 
u slučaju kada se zato ukaže potreba. Svi zainteresirani za članstvo u Udruzi 
mogu se javiti na gore navedene brojeve, kao i na br. 091/5076-555.

Željko TAŠLER 

Osnovana Udruga branitelja iz Domovinskog rata za općinu 
Brckovljani

Poziv braniteljima na učlanjenje
Četvrta po redu Smotra folklora u Brckovljanima, 

održana prigodom Dana općine, okupila je ove godine  
deset kulturno umjetničkih društava iz zemlje i inozem-

stva. Brojna i razdragana publika imala je prilike po prvi 
put ove godine pozdraviti i goste iz Mađarske koji su uz 
stare prijatelje iz Češke, te brojna kulturno umjetnička 
društva iz Hrvatske prikazali svoje narodno blago. 

Čast prvog nastupa na IV. smotri folklora pripala je 
domaćinima i to podmaltku KUD-a "August Cesarec" 
s koreografijom pod nazivom »Dječje igre iz Posavine», 
dok se je prva postava domaćina predstavila plesovima 
iz Podravine. Po prvi puta na smotri nastupilo je i Kul-

turno umjetničko 
društvo «Prepu-
štovec» izvevši 
pjesme i plesove 
Prigorja. «Ogra-
nak seljačke sloge 
iz Lupoglava» sa 
tamburaškom i 
folklornom sekci-
jom predstavio se 
pjesmama i pleso-
vima iz Posavine. 
KUD «Budrovci» 
iz okolice Đakova 
predstavio je fol-
klorno bogatstvo 
Slavonije, dok je 
Udruga Hrva-
ta iz Bosanske 
Posavine «Rodna 

gruda» iz Dugog Sela izvela izvorne pjesme i ple-
sove Bosne i Hercegovine, a gosti iz Zagorja KUD 
»Kupljenovo» iz istoimenog mjesta prikazali su 
izvorni folklor zagorskog kraja. Stalni gosti smotre 
folklora u Brckovljanima KUD "Slavko Kolar" iz 
Palešnika izveo je pjesme i plesove Moslavine. 

Osim nastupa folkloraša ovogodišnju smotru 
folklora obogatile su svojom ponudom domaćih 
spacijaliteta i kolača žene iz Udruge "Hrebinečko 
srce" dok je Udruga vinogradara iz Brckovljana 
predstavila i ponudila svoja vina na kušanje.                                                        

J. K. B. 

U Brckovljanima održana IV. smotra folklora

Bogatstvo nošnji i narodnih običaja 

Brckovečki vinari sa svojom ponudom na 
Smotri 

Pomladak KUD-a «August Cesarec» otvorio IV. smotru

Gosti iz Češke oduševili koreogra-
fijom
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Obilježen Dan pobjede i 
Domovinske zahvalnosti
Prigodom ovog praznika predstavnici grada - predsjednik Gradskoga 

vijeća Anto Bauer, potpredsjednica Zlata Vranić Paruž i gradonačel-
nik Boris Mahač položili su vijenac i zapalili svijeće ispred spomen 

obilježja poginulim i nestalim braniteljima Domovinskoga rada u Dugom 
Selu.

Svečanosti su nazočili gradski vijećnici i članovi Poglavarstva, predstavni-
ci Policije i Hrvatske vojske, roditelji i članovi obitelji poginulih branitelja te 
predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskoga rata. Nazočili su i sudionici 
športskih susreta održanih tom prigodom u organizaciji udruga Hrvatski 
vitezovi -ratni veteran '91.

Predstavnici grada očitovali su zahvalnost svim sudionicima Domovinsko-
ga rata koji su pridonijeli stvaranju slobodne i nezavisne Hrvatske te dužno 
štovanje i spomen poginulima u tom ratu.                        Pripremila: J. K. B. 

Na temelju članka 13. Odluke o stipendiranju 
učenika i studenata Grada Dugog Sela (Službeni 
glasnik Grada Dugog Sela br. 6/05.), Gradsko 
poglavarstvo Grada Dugog Sela, raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za šk. 

godinu 2007/2008.
1. U školskoj godini 2007/2008. Grad Dugo Selo 
dodijelit će 10 stipendija za učenike srednjih škola 
i 10 stipendija za studente.
Visina stipendija za učenike srednjih škola iznosi 
500,00 kuna mjesečno. Visina stipendija za studen-
te iznosi 700,00 kuna mjesečno.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sti-
pendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju 
slijedećim uvjetima:
A - učenici:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da su redoviti učenici srednje škole s prebivali-
štem na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 
godina neprekidno
- da nisu, osim opravdanih razloga, ponavljali 
razred u osnovnoj ili srednjoj školi 
- da su završili dvije prethodne 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)
B - studenti:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da su redoviti studenti s prebivalištem na područ-
ju Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina nepre-
kidno
- da nisu, osim 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)
- da nisu stariji od 25 godina
3. Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je 
priložiti:
- potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za šk. 
godinu 2007/2008.
- za učenike srednjih škola preslike svjedodžbi za 
dvije prethodne godine školovanja 
- za studente prve godine studija preslike svjedodž-
bi za zadnje dvije godine školovanja 
- za ostale studente uvjerenje o prosjeku ocjena 
- uvjerenje o prebivalištu 
- presliku domovnice 
- izjavu o broju članova domaćinstva potvrdu o 
ukupnim prihodima domaćinstva u prethodnom 
tromjesečju.
4. Odlukom o stipendiranju učenika i studenata 
Grada Dugog Sela boduju se i posebne okolnosti 
kandidata:
- sudjelovanje na natjecanjima (županijskom, 
državnom ili međunarodnom) - dokazuje se pre-
slikom priznanja i nagrada

- 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 (doka-
zuje se Uvjerenjem sa Zavoda za zapošljavanje 
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 uvjerenjem o redovnom školo-
vanju)
5. U slučaju da i prema odredbama prethodnih 
stavaka ovog članka 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 godinu 
i isplaćuje se u trajanju od 10 mjeseci.
Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku godinu i 
može se obnoviti ako učenik ili student i
dalje udovoljava uvjetima i kriterijima za dodjelu 
stipendije.
7. Stipendija se vraća ako:
- stipendist bez opravdanog razloga ne završi 
razred, odnosno godinu studija za koju se stipen-
dira
- ako se stipendist nakon završenog školovanja 
ne zaposli na području Grada Dugog Sela, iako 
postoji mogućnost zaposlenja sa njegovim zani-
manjem
- ako stipendist bez opravdanog razloga ne dostavi 
podatke o tijeku školovanja.
8. Tekst natječaja objavit će se na oglasnoj ploči 
Grada Dugog Sela a rok za predaju molbi za dodje-
lu 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 oglasnoj ploči Grada Dugog Sela 
(u Dugom Selu, Josipa Zorića 1) u roku 15 dana, 
od dana isteka roka za podnošenje molbi.
10. U roku od 8 dana, od dana objavljivanja prijed-
loga liste kandidata za dodjelu stipendija,
kandidati mogu podnijeti pismeni prigovor Grad-
skom poglavarstvu.
11. Molbe za dodjelu stipendija sa potrebnom 
dokumentacijom dostavljaju se poštom ili
osobno na adresu:

GRAD DUGO SELO,
Upravni odjel za društvene djelatnosti 10 370 DUGO 

SELO, Josipa Zorića 1,
sa naznakom "za natječaj za dodjelu stipendija".

KLASA: 021-05/07-01/69  GRADSKO POGLA- 
                                                           VARSTVO
URBROJ: 238/07-07-32   GRADA DUGOG     
                                                                     SELA
Dugo Selo, 11. rujna 2007.

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja
KLASA: 023-01/07-01/564 URBROJ: 238/07-07-1
Dugo Selo, 12. rujna 2007. god.
Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela, sukladno 

članku 11. Odluke o nagradama i priznanjima (Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela, broj 6/97. i 5/99.)

P O Z I VA
sve zainteresirane da povodom Dana Grada Dugog Sela, u roku 15 dana 

od objave ove obavijesti, dostave
PRIJEDLOGE ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA GRADA 

DUGOG SELA ZA 2007. GODINU
Prijedlozi se dostavljaju Gradu Dugom Selu - Odboru za dodjelu nagra-

da i priznanja, Ulica J. Zorića 1, Dugo Selo.
Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja mogu podnijeti:
vijećnici Gradskog vijeća, Gradsko poglavarstvo, radna tijela Gradskog 

vijeća, građani, poduzeća, udruge, političke stranke i druge pravne osobe 
i njihova tijela upravljanja.

Prijedlog za dodjelu nagrada i javnih priznanja podnosi se u pismenom 
obliku, s iscrpnim obrazloženjem, a treba sadržavati slijedeće:

1. Za poduzeća, ustanove, udruge i druge organizacije:
- naziv poduzeća, ustanove, udruge ili organizacije koja se predlaže za 

nagradu
- naziv predlagača
- vrsta djelatnosti kandidata
- za koju se vrstu nagrade predlaže
- obrazloženje
- ostali podaci koji nisu navedeni, a značajni su za dodjelu nagrade.
2. Za fizičke osobe:
- ime i prezime osobe koja se predlaže za nagradu
- ime predlagača
- za koju se nagradu predlaže
- obrazloženje.
NAGRADE I JAVNA PRIZNANJA GRADA DUGOG SELA SU:
Nagrada grada za životno djelo
Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo dodjeljuje se građanima 

grada i drugim osobama koje rade na području grada za najviše zasluge u 
promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, 
zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada 
Dugog Sela.

Godišnja nagrada Grada
Godišnja nagrada Grada Dugog Sela dodjeljuje se građanima grada i 

drugim osobama, njihovim udrugama, ustanovama, poduzećima, vjer-
skim zajednicama i drugim pravnim osobama za zasluge u promicanju 
znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, 
socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života, za postignute 
uspjehe u radu, zasluge za razvoj grada, unapređenje kvalitete življenja, te 
promicanje ugleda grada u zemlji i inozemstvu.

Godišnja nagrada Grada Dugog Sela može se dodijeliti i stranim 
državljanima, prijateljskim gradovima u inozemstvu, međunarodnim 
organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima u znak 
priznanja i korisnu suradnju s Gradom Dugim Selom.

Proglašenje počasnim građaninom Grada.
Počasnim građaninom Grada Dugog Sela može se proglasiti osoba koja 

ne živi na području grada, a posebno je zaslužna za promicanje vrijednosti 
demokratskog društva, položaja i ugleda grada, njegovih odnosa s drugim 
gradovima u zemlji i inozemstvu, te za ukupni razvog Grada Dugog Sela 
ili razvoj pojedinih njegovih djelatnosti.

Počasnim građaninom Grada Dugog Sela može se proglasiti i državnik 
i dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije druge države ili 
njihovih tijela, posebno zaslužan za Grad Dugo Selo i Republiku Hrvatsku 
u promicanju njenog suvereniteta i samostalnosti na opće prihvaćenim 
načelima suvremenog svijeta.

Proglašenje počasnim građaninom Grada Dugog Sela znak je počasti, 
zahvalnosti i priznanja i ne daje nikakva posebna prava.

Odbor neće razmatrati nepotpune i kasno podnesene prijedloge.
Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD DUGO SELO

O B A V I J E S T
Temeljem članka 29. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00., 

32/02. i 100/04.) i članka 4. i 6. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova 
(«Narodne novine», broj 101/98.), Poglavarstvo Grada Dugog Sela objavljuje da 12.10.2007. godine 
započinje 

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA 

«ZAPADNI ULAZ U GRAD»
Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od 12.10.2007. do  12.11.2007. godine.
Uvid u Prijedlog prostorno planske dokumentacije može se izvršiti u Vijećnici, na I katu zgrade 

Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08-15 sati. 
Do zaključenja Javne rasprave, građani, pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu 

dati primjedbe i prijedloge u Knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi 
Upravnom odjelu za prostorno uređenje,  zaštitu okoliša,  komunalno i  stambeno gospodarstvo Grada 
Dugog Sela, Dugo Selo, Ul. J. Zorića 1.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, 
neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje PRIJEDLOGA DETALJNOG PLANA UREĐENJA «ZAPADNI ULAZ U GRAD» 
održat će se u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1., dana 23.10.2007. godine 
u 12,00 sati.
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VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA
29. rujna 2007. 

Općinsko vijeće donosilo odluke o raspisivanju natječaja 
za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH 

Na prodaju ponuđeno 800 
hektara, a u zakup 
160 hektara poljoprivred-
nog zemljišta

Odluke Općinskog poglavarstva…

Nakon što je Općinsko poglavarstvo prihvatilo i predložilo Vijeću, 
vijećnici su na svojoj sjednici održanoj 18. rujna raspravljali o 
donošenju odluka o raspisivanju natječaja za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 
Odlukom o prodaji poljoprivrednog zemljišta na prodaju će biti 

ponuđeno 812 ha zemljišta, odnosno 115 čestica na području k.o. 
Rugvica, Novaki Oborovski, Oborovo, Okunšćak, Hrušćica, Leprovica i 
Ježevo. Iste čestice nedavno su dodatno uvrštene u Program raspolaganja 
zemljištem kako bi se zadovoljile potrebe obiteljskih gospodarstava s 
područja općine. Ista gospodarstva ostala su nezadovoljna u prvom krugu 
prodaje kada je najveći dio zemljišta od strane Vlade RH prodan Zavodu 
za reprodukciju u stočarstvu. Iz istih razloga domaća gospodarstva sada 
će imati prvenstvo pri kupnji kako bi se, rečeno je na sjednici Vijeća, 
izbjegla preprodaja koja je uslijed porasta cijene zemljišta u Rugvici 
postala česta. Vijećnici su odlučili kako neće prihvatiti ponude koje su 
duplo veće u odnosu na početnu cijenu. Na prodaju u ovom natječaju 
nije ponuđeno još 28 poljoprivrednih parcela, veličine 38 hektara jer 
za njihovu prodaju nije pribavljena sva potrebna dokumentacija te će 
ih prodavati naknadno. Nakon usvajanja od strane Vijeća – odluku 
prosljeđuju na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog 
gospodarstva. 

Na istoj sjednici vijećnici donose odluku o raspisivanju natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, i to na 10 godina, osim 
za nasade voćaka zakup određuju na rok od 25 godina. Početna cijena 
je 200 kuna po hektaru. U zakup daju ukupno 164 hektara, odnosno 76 
čestica na k.o. Rugvica, Oborovo, Okunšćak i Ježevo. O raspisivanju ovog 
natječaja također je potrebna suglasnost Ministarstva. 

Uz odluku o raspisivanju natječaja za zakup stare pučke škole u 
Jalševec Nartskom vijećnici predlažu da se o uvjetima natječaja izjasni 
i Mjesni odbor Jalševec Nartski, stoga su ovu odluku prolongirali za 
sljedeću sjednicu Vijeća. Natječaj raspisuju kako bi prostor škole uredili 
i prenamijenili za potrebe smještaja i odgoja predškolske djece. Na 
sjednici su donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Općine, objavljenog na ovoj stranici. 

Vijećnici su donijeli odluku o osnivanju Savjeta mladih općine Rugvica, 
savjetodavnog tijela Vijeća s ciljem uključivanja mladih u javni život na 
području općine. Vijećnici su također upoznati sa suglasnošću Vlade 
Republike Hrvatske koja se temelji na zamolbe Općine upućene 2005. 
godine. Naime, Općina Rugvica tada je zatražila od države zemljište 
u radnoj zoni Rugvica-sjever kako bi je proširila, što je Vlada RH 
nedavno i prihvatila. Republika Hrvatska kao vlasnik prenosi u vlasništvo 
Općini Rugvica, bez naknade, ukupno 25 hektara. Vrijednost darovanih 
nekretnina iznosi blizu 230.000 kuna. Općina Rugvica obvezuje se u roku 
tri godine da darovane nekretnine privede namjeni, odnosno da prodaje 
budu uložene u gospodarski razvoj općine. Ugovor o darovanju uskoro će 
uslijediti.                                                                                         I. G. O. 

Općinsko poglavarstvo općine Rugvica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA

U VLASNIŠTVU OPĆINE RUGVICA
I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine:
1. k.č.br. 882 kuća, dvorište i oranica u Oborovu, Trebovečka ulica s 

1196 m2
k.o. Oborovo
Početna cijena: 120.000,00 kn Jamčevina: 12.000,00 kn
2. k.č.br. 946 oranica ukupne površine 3682 m2 k.o. Okunščak u 6/12 

dijela tj. 1841 m2
Početna cijena: 239.330,00 kuna
Jamčevina: 23.933,00 kuna
II. Porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe zemljišta u zemljišnim 

i katastarskim knjigama te troškove
izgradnje   komunalne   infrastrukture   snosi  kupac.   Prije   početka  

građenja  građevine,   rekonstrukcije   ili
nadogradnje kupac je dužan ishoditi građevnu dozvolu.
III. Pravo nadmetanja imaju pravne i fizičke osobe.
IV. Sadržaj ponude:
pravne osobe prilažu izvod iz registracije,
fizičke osobe: ime i prezime, adresa, JMBG,
naznaka zemljišta za koje se natječu,
ponuđena cijena,
dokaz o uplaćenoj jamčevini.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun općinskog proračuna broj 2360000-

1837600008, poziv na broj: 7722 -JMBG ili MB pravne osobe. U pretkoloni 
fizičke osobe navode broj 22, a pravne 21.

V. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja ima ponuđenu najvišu 
cijenu.

VI. Rok za podnošenje ponuda je do 10.10.2007. godine do 12,00 sati.
VII. Ponude će biti javno otvorene dana 10.10.2007. godine u 12,00 

sati.
VIII. Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA RUGVICA, RUGVICA, 

Trg Josipa Predavca 1, 10370
DUGO SELO uz napomenu «PONUDA ZA ZEMLJIŠTE - NE 

OTVARAJ».
                                                             OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Novoosnovanoj Udruzi Hrvata Bosne i Herce-
govine Rugvica Općinsko poglavarstvo odobrilo 
je financijsku potporu u iznosu od 10.000 kuna za 
njihove buduće aktivnosti. Poglavarstvo je donijelo 
odluku na sjednici održanoj 21. kolovoza. Od KUD-
a je zatraženo da tijekom listopada dostavi finan-
cijski plan za sljedeću godinu kako bi se prilikom 
izrade općinskog proračuna za 2008. godinu mogla 
predvidjeti sredstva za tu namjenu. 

Općinsko poglavarstvo također je odobrilo 2.000 
kuna Udruzi «Hrvatski vitezovi – ratni veterani ‘91». 
Dok prijedlog ugovora Grada Samobora o uređiva-
nju međusobnih prava i obveza sufinanciranja izrade 
Glavnog projekta i gradnje Spomen sobe i obilježja 
stradanja branitelja Domovinskog rata na zapad-
no slavonskom ratištu – lokacija Trokut Novska 
Poglavarstvo Rugvice nije prihvatilo s obzirom da 
sredstva za tu namjenu nisu osigurana u rugvičkom 
proračunu. Naglašeno je ipak kako Općina načelno 
podržava ovu inicijativu izgradnje Spomen sobe s 
obzirom da su branitelji s područja općine sudjelo-
vali na spomenutom ratištu.

Za izvođenje radova na rekonstrukciji Društvenog 
doma u Rugvici raspisan je javni natječaj, a pristigle 
su dvije ponude. Poglavarstvo je odlučilo kako je 
najpovoljnija ponu-
da tvrtke IZBA-MI 
s ponuđenom cije-
nom od blizu 830.000 
kuna s PDV-om. Za 
izradu glavnog pro-
jekta za Vatroga-
sni dom u Jalševec 
Nartskom zatraženo 
je 11 ponuda, a pri-
spjele su četiri ponu-
de. Najpovoljnijom 
ponudom izabrana je 
ponuda tvrtke VPS 
inženjering s cijenom 
od 164.000 kuna s 
PDV-om. Za izradu 
projekta prometnice 
u radnoj zoni Rugvi-
ca-sjever zatraženo je 
šest ponuda, a stigle 

su dvije. Najpovoljnija je ponuda tvrtke VPS s izno-
som od blizu 240.000 kuna. Na sjednici je donesena 
odluka i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za 
izgradnju javne rasvjete, a izabrana je Trstenik elek-
tronika d.o.o. s ponudom od oko 80.000 kuna.

Odobrena dotacija KUD-u «Posavka» 
Odlukom Općinskog poglavarstva na sjednici 11. 

rujna nedavno osnovnom KUD-u « Posvaka» iz 
Oborova, a na temelju njihova priloženog financij-
skog plana i programa rada za ovu godinu, odobrena 
je dotacija u iznosu od 15.000 kuna. Nogometnom 
klubu Rugvica za osvjetljenje glavnog igrališta, a 
prema dostavljenom predračunu, iz općinskog pro-
računa dotirat će 20.000 kuna. Mjesnom odboru 
Oborovo odobrena je dotacija u iznosu od 5.000 
kuna za nabavu betona za izgradnju pješačke staze u 
Oborovu Donjem. Župi Savski Nart, kako su odlučili 
članovi Poglavarstva, za pokrivanje troškova uvođe-
nje električne energije u Pastoralni centar u Nartu iz 
općinskog proračuna izdvojit će 60.000 kuna dotaci-
je, a dotacija od 3.000 kuna omogućena je i Društvu 
invalida Dugog Sela.

                                       Tekst i fotografije: I. G. O. 

Osnovana nova Udruga Hrvata BiH Rugvica 

KUD «Posavka» premijerni nastup imala tijekom proslave Dana Općine

DVD Ježevo osnovano je 1925. godine i jedno je od 
najstarijih DVD-a u ovom kraju. Kroz sve ove godine 
prolazilo je i lijepe i teške trenutke, bilo je nositelj svih 
društvenih događaja u Ježevu, a bilo je i na rubu raspa-
danja. 

No, radom i zalaganjem nekolicine zaljubljenika u 
vatrogastvo nastavilo je s djelovanjem i svojim humanim 
radom. U prijašnjim godinama sve se vrtjelo oko vatro-
gasaca, sve radne akcije na uređenju okoliša u mjestu, 
kao i mjesnog groblja nisu se mogle zamisliti, a kamoli 

provesti bez vatrogasaca. Kada je bilo prilike znali su se 
vatrogasci i dobro zabaviti, a i žrtvovati kada je negdje 
gorjelo. Mnoge generacije sudjelovale su u Ježevu i u 
široj okolici na raznim natjecanjima, no, zatim je došlo 
do zastoja u radu i druženju. Sve se svelo na osnovnu 

obranu od požara.
Zadnjih godina događa se nešto lijepo. Stasale su neke 

nove generacije koje su odlučile staviti politiku na stranu 
i opet se početi družiti i raditi za dobrobit Ježeva. Uz 
nekoliko starijih članova koji svojim zavidnim iskustvom 
mogu mnogo pomoći, generacija mladića od 15 do 18 
godina postala je pokretačka snaga u Ježevu. Dečki su 
odradili Županijsko prvenstvo u Kloštar Ivaniću, zatim 
su nastupili na natjecanju u Johovcu da bi na svojoj prvoj 
brzinskoj vježbi u Posavskim Bregima osvojili prvo mje-

sto. Međutim, nisu tu samo natjecanja, ti mla-
dići su dali najviše sati rada na rušenju starog 
Vatrogasnog doma, zatim na raščišćavanju 
zgarišta stare trgovine u Ježevu, a samoi-
nicijativno redovito uređuju park u centru 
Ježeva. Treba još spomenuti i najmlađe, djecu 
od 6 do 12 godina, koji također redovito 
nastupaju na natjecanjima, a za dan Općine 
Rugvica bili su najbolji. Natjecateljska ekipa 
pod vodstvom svojeg zapovjednika i trenera 
Dubravka Cimaša nastupila je u sastavu 
Dario Kukor, Dario Hrdan, Antonio Hrdan, 
Kruno Novosel, Kruno Bošnjak, Tomislav 
Cimaš, Matija Puhalović, Luka Kukor, Kri-
stijan Čvorig i Tomislav Čvorig. Što na kraju 
reći, nego bravo dečki i samo tako nastavite! 
Nama starijima neka to bude putokaz u 
radu i obveza da se tim dečkima pruži puna 

moralna i materijalna pomoć. Činjenica je da 
pod budnim okom svojeg predsjednika Nikole 

Grgurevića trenutno najviše rade za dobrobit Ježeva. 
Planova ima još puno i ne treba ih se pribojavati ni na 
radnim akcijama, natjecanjima, ali i ni na požarištima. 
VATRU GASI BRATA SPASI.           Tekst i fotografija: 

Darko HRDAN

Podmladak DVD-a Ježevo nositelj 
aktivnosti u mjestu

Ekipa koja radi za dobrobit Ježeva

Hodočašće HSS-a u Mariju Bistricu
Članovi Hrvatske seljačke stranke i stranački 

simpatizeri iz cijele Hrvatske te iz Bosne i 
Hercegovine pohodili su najveće marjansko svetište 
u državi – Mariju Bistricu. Tradicionalno, kao i svake 
godine dosada, hodočašće je organizirano 16. rujna. 
Među najbrojnijima bili su haesesovci iz Zagrebačke 

županije koji su pristigli s 20 autobusa, a jedan među 
njima bio je pun članova HSS-a Rugvica. Nakon 
uvodne konferencije za novinare koju su vodili čelnici 
HSS-a nekoliko tisuća vjernika haesesovaca uputilo 
se na svetu misu, a nakon nje u povorci su krenuli na 
Kalvariju.                                                          T. S. K.
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Sa sjednica Gradskog poglavarstva 
Iz županijskog proračuna 
Dugom Selu 910. 000 kuna

Na sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 11. rujna 
članovi su upoznati s izvješćem o sredstvima koje je 
Županijsko poglavarstvo odobrilo gradovima i općinama 
na području Županije tijekom ove godine. Dosada iz 
županijskog proračuna odobreno je ukupno 18,6 milijuna 
kuna sredstava potpore i pomoći, a od toga Dugom Selu 
je ukupno odobreno 910.510 kuna. Grad Dugo Selo, kao 
i njegovi proračunski korisnici i dio udruga i ustanova s 
područja grada sudjeluju u raspodjeli županijskih potpora 
sa svojim projektima iz gospodarstva i turizma, prometa 
i komunalne infrastrukture, kulture, poljoprivrede i 
ostalo. Kako bi se dugoselskim ustanovama i udrugama 
odobrila veća sredstva, Poglavarstvo je predložilo 
aktivnije praćenje javnih natječaja koje raspisuje ne 
samo Zagrebačka županija, već i ministarstva te drugi 
potencijalni izvori sredstava. Pomoć u prijavljivanju 
na natječaje ustanovama i udrugama davat će stručni 
suradnici gradske uprave, predloženo je na sjednici. 

Izgradnja vodovoda i kanalizacije
Na sjednici Poglavarstvo je donijelo zaključak o 

izgradnji vodovodne mreže u ulici Jorgovana, u Ulici 
Luka te produžecima Osječke i Tina Ujevića. Vrijednost 
izvođenja radova je 450.000 kuna gdje građani sudjeluju s 
50 posto, a Grad Dugo Selo s 50 posto. Donijeli su odluku 
o ograničenom prikupljanju ponuda. U programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđena 
je izgradnja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pa 
je tako Poglavarstvo donijelo zaključak za izvođenje 
radova u ulici Zelengaj. Radi se o 16 priključaka, a 
vrijednost radova je 240.000 kuna uz učešće građana od 
50 posto. Na sjednici je donijet i zaključak o izgradnji 
makadam kolnika – spojne ceste Hrvatskog preporoda 
i Zagrebačke ulice. Osigurana su sredstva od 561.000 
kuna, a nabava će biti objavljena u Narodnim novinama 
sukladno zakonu o javnoj nabavi. 

Asfaltiranje cesta
Članovi poglavarstva donijeli su zaključke o 

asfaltiranju cesta na području grada uz učešće građana 
u iznosu od 4,2 milijuna kuna te onih čije će financiranje 
pokriti Grad za što je osigurano oko 3 milijuna kuna. 
Javno nadmetanje za izvođenje ovih radova objavit 
će u Narodnim novinama. U vezi s tim, Gradsko 
poglavarstvo donijelo je i zaključak o ugovaranju usluge 
vršenja nadzora nad izvođenjem asfaltiranja cesta na 
području Grada Dugog Sela za obje opcije. Zbog potrebe 
realizacije proračuna je donijet zaključak o izgradnji 
tribina na igralištu NK Dugo Selo u iznosu od 240.000 
kuna. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za ovu su godinu u proračunu osigurana 
sredstva od 240.000 kuna za izgradnju odvodnje u 
Habeićevoj ulici u Maloj Ostrni za što je već izrađen 
projekt sukladno propisima. Gradsko poglavarstvo 
utvrdilo je i prijedlog odluke o utvrđivanju komunalnih 
djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije. Kako je 
rečeno na sjednici, povod je priprema za buduću naplatu 
parkiranja u središtu Dugog Sela. 

Grad i dalje sufinancira program 
predškolskog odgoja u Poliklinici 
«SUVAG»

Članovi Poglavarstva prihvatili su prijedlog sporazuma 
s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. 
Tako će Grad ove školske godine sufinancirati program 
predškolskog odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u 
razvoju, u Poliklinici «SUVAG» u iznosu od 1.200 kuna 
za 6 satni program i 1.600 za 10-satni program.

Poglavarstvo je prihvatilo i prijedlog ugovora o 
suradnji Grada Dugog Sela s tvrtkom Ramona Rubin 
d.o.o. o suradnji u realizaciji TV emisije Dugoselska 
kronika. Isto tako iz proračuna Grada dotirat će se iznos 
od blizu 15.000 Stolnoteniskom klubu «Dugo Selo» za 
kupnju sportske opreme. 

Detaljni plan uređenja «Zapadni 
ulaz u grad Dugo Selo»
upućen na javnu raspravu

Detaljnim planom uređenja "Zapadni ulaz u grad 
Dugo Selo" na više od 2 hektara zemljišta, uz državnu 
cestu D-41, planirana je izgradnja devet stambenih 
objekata s više od 200 stanova. Sukladno zahtjevu 
investitora, odnosno vlasnika građevinskog zemljišta - 
pokrenuta je izrada Detaljnog plana područja na samom 
zapadnom ulazu u grad. Zemljište se nalazi između 
Inine benzinske crpke i ulice koja vodi do nekadašnjih 
voćnjaka. Izgradilo bi se najviše 222 stana za oko 800 do 
900 novih stanovnika, no isto tako planirana je izgradnja 
dviju vrtićkih jedinica, dječjih igrališta te objekata javne, 
trgovačke i ugostiteljske namjene.

Članovi Poglavarstva izrazili su zadovoljstvo 
predloženim planom, no daljnjom diskusijom predloženo 
je da se od investitora zatraži povećanje zelenih površina 
te dodatnih sadržaja za djecu. I ovaj put upozoreno je 
na problem neizgrađene komunalne infrastrukture na 
tom području. Naime, kapacitet dosadašnjeg plinovoda 
na zapadnom dijelu grada nedostatan je za toliki 

broj novih potrošača, a isto tako nije riješena niti 
kanalizacija. Potrebno je također planirati autobusno 
stajališta te izgradnju nogostupa na državnoj cesti. 
Članovi Poglavarstva uputili su 28. rujna na javnu 
raspravu Detaljni plan uređenja "Zapadni ulaz u grad 
Dugo Selo". 

Utvrđena buduća organizacija 
novog sajmišta
Iako su na sjednici članovi Poglavarstva upoznati s 
očitavanjem pročelnika Gorana Bučevića kojim se 
predlaže obustavljanje daljnjih radova na izgradnji 
novog sajmišta, članovi Poglavarstva izglasali su odlu-
ku o organizaciji sajmišta te pokrenuli raspisivanje 
natječaja za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih 
naprava na novom sajmištu. Pročelnik svoje očitova-
nje temelji na izvješću tvrtke PLINACRO d.o.o. iz 
Zagreba čiji se plinovod nalazi ispod zemljišta novog 
sajmišta. PLINACRO odredila je posebne uvjete 
gradnje kojima uvjetuje izradu tehničke dokumentaci-
je i ishođenje suglasnosti prije izdavanja građevinske 
dozvole. No, kako ne bi došlo do zastoja u radu sajmi-
šta Poglavarstvo je podržalo aktivnosti uređenja novog 
sajmišta. Ukupna površina novog sajmišta iznosi 7 920 
m2,  a bit će ponuđeno ukupno 121 mjesto. Na istoj 
sjednici donesena je odluka o pokretanju postupka 
izgradnje pristupnog puta za novo sajmište za koje je 
gradski proračun osigurao 240.000 kuna te za izgradnju 
parkirališnih mjesta za koje su također iz proračuna 
osigurali 240.000 kuna.  

Pomicanje autobusne 
nadstrešnice kod crkve   

Poglavarstvo je prihvatilo zamolbu Župe Sveti Martin 
za premještanjem nadstrešnice autobusne stanice ispred 
župne crkve. Nadstrešnica tako više ne bi zaklanjala 
otvoren pogled prema crkvi. A kako su rekli članovi 
Poglavarstva naknadno će se, u suradnji sa župom, 
dogovoriti hoće li se nadstrešnica ukloniti istočnije ili na 
zapadnu stranu. 

Na istoj sjednici donesena je odluka o izgradnji 
vodovodne mreže uz učešće građana i to ulicama 
– Jasinje, Hrvatskog preporoda, Sutlanskoj, Zrinskoj, 
te u Odvojku ulice Srednjaki te u Lovački put Prozorje. 
Financiranje izgradnje predviđeno je programom 
gradnje komunalne infrastrukture, a u proračunu za ove 
radove preostalo je 210.000 kuna. 

Gradsko poglavarstvo suglasno je oročiti raspoloživa 
slobodna novčana sredstva u iznosu od 10 milijuna kuna na 
6 mjeseci u Privrednoj banci. U skladu s tim Poglavarstvo 
je donijelo i odluku o upravljanju financijskom imovinom 
prema kojoj Gradsko poglavarstvo upravlja na način da 
će utvrditi uvjete ulaganja novčanih sredstava u poslovne 
banke te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući 
načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.   

Sufinanciranje programa 
prevencije ovisnosti

Prema izvješću Policijske postaje Dugo Selo tijekom 
osam mjeseci na području obuhvata ove postaje 
registrirano je ukupno 176 kaznenih djela što je 20 posto 
manje djela nego u istom razdoblju prošle godine, kazao 
je zamjenik načelnika dugoselske postaje Marin Grgić. 
Od toga na području grada Dugog Sela registrirano je 
ukupno 100-inu kaznenih djela, no manje nego prošle 
godine. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine 
uviđa se povećanje broja prometnih nesreća za 4 posto 
te je povećan broj svih prekršaja osobito iz obiteljskog 
zakona gdje je evidentirano povećanje za 33 posto. 
Gradonačelnik Boris Mahač predložio je pojačanje 
policijskih patrola kod Doma oružanih snaga kako bi 
učenici koji tamo pohađaju osnovnu školu mogli sigurno 
i neometano prelaziti cestu. 

Policijska postaja Dugo Selo predložila je Gradu 
sufinanciranje programa prevencije ovisnosti na području 
grada pod nazivom «Zajedno više možemo» koji će se 
provoditi tijekom ove školske godine. Poglavarstvo će u 
proračunu za sljedeću godinu osigurati iznos od 24.000 
kuna kako bi sufinanciralo predloženi program. 

Poglavarstvo podržalo projekt 
Osnovne škole Dugo Selo «Film 
– socijalizacijska terapija»

U sklopu sjednice Poglavarstvo je donijelo zaključak 
od financiranju školske prehrane. Financiranje školske 
prehrane bit će omogućeno učenicima s prebivalištem 
na području grada, a koji su teškog materijalnog stanja. 
Njih je prema procjenama razrednika Osnovne škole 
Dugo Selo oko 30-tak. 

Poglavarstvo je osim toga prihvatilo projekt Osnovne 
škole Dugo Selo «Film – socijalizacijska terapija» koji bi 
se provodio tijekom ove školske godine. Za uključivanje 
u ovaj projekt Grad će Osnovnoj školi donirati 
multimedijski prostor, a u proračunu za sljedeću godinu 
osigurat će se ostatak financijskih sredstava potrebnih 
za provođenje ovog projekta. 

Pripremile: Iva GRGIĆ OZIMEC i  Ana-Marija ŠPRIHAL

Početkom rujna završeni su radovi na uređenjima sedam dječjih igrališta na 
području grada. Radi se o igralištu u naselju Andrilovec, Ostrni, Leprovici, u 
Domobranskoj ulici, u Parku grofova Drašković, u Perivoju I. B. Mažuranić 
te kod Gradske sportske dvorane. Igrališta su opremljena drvenim spravama 
– kao što su ljuljačke, klackalice, tobogan, penjalice i vrtuljci. Uređenje i 
opremanje financirano je iz ovogodišnjeg gradskog proračuna, a ove godine 
planirano je utrošiti 290.000 kuna za ovu namjenu.

Uređenje Starog groblja, izgradnja nogostupa u 
Kozinskoj i kanalizacije u Puhovu 

U tijeku su radovi na uređenju Starog groblja i rekonstrukcije mrtvačnice. 
Očišćen je teren na groblju, uklonjeno je drveće koje je zaklanjalo nadgrobne 
spomenike, uređen put sa zapadne strane groblja  a u tijeku su pripreme za 
izgradnju nove mrtvačnice za koju je gradski proračun osigurao 200.000 
kuna, doznajemo iz Gradskog upravnog odjela za komunalno gospodarstvo. 
Također, u tijeku je izgradnja nogostupa u Kozinskoj ulici. Radove izvodi 
Tvrtka "Pugar" iz Velike Gorice, a ukupna vrijednost radova iznosi 950.000 
kuna. Izgradnja kanalizacije u Ulice Gredice ukupne vrijednosti pola 
milijuna kuna odvija se prema planu, uz manje zastoje ovisno o vremenskim 
uvjetima. 

Uređenje novo sajmišta 
Također, u tijeku su i radovi na izgradnji novog sajmišta koje će se nalaziti 

u istočnom dijelu naselja Dugo Selo između Zorićeve ulice i željezničke 
pruge, a istočno od ulice Bože Huzanića. Površina novog sajmišta duplo 
je veća od prijašnjeg i obuhvaća 8 000 m2. Tako je potrebno uložiti veća 
sredstva za uređenje pa je planirano ukupno 738.000 kuna  za uređenje 
prometnice do sajmišta i parkiralište te će  urediti plato, sanitarni čvor i ured 
- kako je i predloženo u drugom rebalansu programa gradnje komunalne 
infrastrukture.                                                                                    I. G. O. 

Neke od tekućih gradskih komunalnih akcija…

Uređena dječja igrališta

Opremljeno igralište kod sportske dvorane - ugodan prostor za djecu

Gradnja puta do novog sajmišta, uređenje prodajnog prostora i 
parkirališta te postavljanje ograde - otvorenje najavljeno sredinom 
listopada 

Više gradskih stipendista i 
veće stipendije

Uz odluku o broju i visini stipendija za ovu školsku godinu gradonačelnik 
Boris Mahač predložio je povećanje stipendija za 100 kuna, tako da bi 
stipendija za srednjoškolce iznosila 500, a za studente 700 kuna. Jasminka 
Kokot-Bambić, zamjenica gradonačelnika, predložila je također da se 
poveća broj stipendista s dosadašnjih 5 na 10, za svaku kategoriju. Oba 
prijedloga su prihvaćena. Poglavarstvo je također donijelo zaključak o 
raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija, a tekst natječaja objavljen 
je već na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela i u ovom broju Dugoselske 
kronike. 

Subvencioniranje troškova 
prijevoza studentima i sred-
njoškolcima
Gradsko je poglavarstvo donijelo i odluku o subvencioniranju troškova 
prijevoza učenika srednjih škola u visini od 400 kuna. Temeljem ove 
odluke učenici koji koriste prijevoz vlakom ostvaruju pravo na subvenciju 
u visini od 40 kuna za mjesečnu priključnu kartu, odnosno za godišnju 
priključnu kartu 400 kuna. A učenici koji koriste prijevoz autobusom 
Čazmatrans ostvaruju pravo na subvenciju u visini od 40 kuna za kupnju 
mjesečnih karata. Studenti koji koriste vlak ostvaruju pravo na subven-
ciju od 400 kuna, kao i oni koji koriste Čazmatransove usluge prijevoza. 
Na sjednici Poglavarstva donesen je i zaključak o sufinanciranju školske 
prehrane za 2007./08. 
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Pripremila: I. GRGIĆ OZIMEC

Na području policijske dugoselske 
postaje manje kaznenih djela 

Aktualni sat 23. redovne sjednice Gradskog vijeća 
održane 25. rujna, počeo je izvješćem načelnika Policijske 
postaje Dugo Selo Branka Gušteka o stanju sigurnosti za 
prvih šest mjeseci. Ohrabruje činjenica kako je evidentira-
no 20 posto manje kaznenih djela, nego u istom razdoblju 
prošle godine, ukupno zabilježeno je 186 kaznenih djela. 

Od toga na području 
Grada Dugog Sela regi-
strirano je 58 posto uku-
pnih djela. Kako je kazao 
načelnik Guštek, sma-
njen je broj imovinskih 
delikata, krađa, no zato 
je povećan broj kaznenih 
djela zlouporabe opojnih 
droga. U povećanju je i 
broj slučajeva remećenja 
javnog reda i mira – od 
ukupno 246, 141 slučaj 
spada na područje grada 
Dugog Sela, pri čemu se 
bilježi povećanje obitelj-
skog nasilja. Kao drastič-
ne primjere remećenja 
javnog reda i mira među 
adolescentima i djecom, 

načelnik Guštek izdvojio je nedavnu krađu državnih 
zastava sa zgrade gradske uprave te namjerno uzrokovanje 
poplave cijele etaže u Osnovnoj školi Dugo Selo. Izgredni-
ci su otkriveni, a policija je poduzela određene zakonske 
mjere. Što se tiče prometnih nesreća, zabilježeno ih je 66 s 
5 teško ozlijeđenim osoba i to na najprometnijim dugosel-
skim ulicama Josipa Zorića, Zagrebačkoj te Bjelovarskoj, 
odnosno na glavnoj dugoselskoj prometnici. Statistički je 
zabilježen samo jedan smrtni slučaj, ali u nesreći koja se 
dogodila na autoputu.

Na natječaj za izgradnju nove osnov-
ne škole pristiglo 15 ponuda – oda-
bir izvršitelja početkom listopada 

Vijećnika Ivana Karačića zanimalo je što je s natječajem 
za odabir izvođača radova na izgradnji nove osnovne škole. 
Gradonačelnik Boris Mahač podsjetio je vijećnike kako je 
natječaj objavljen 3. rujna u Narodnim novinama, a ras-
pisalo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 
Dosada je pristiglo 15 ponuda zainteresiranih izvođača, a 
natječaj će biti zaključen 4. listopada. Investicija izgradnje 
nove osnovne škole vrijedna je oko 60 milijuna kuna, a u 
financiranju sudjeluju Zagrebačka županija, Ministarstvo 
obrazovanja, sporta i znanosti i Grad Dugo Selo. Rok zavr-
šetka škole planiran je do kraja 2009. godine. 

Vijećnici donijeli izmjene i dopune 
GUP-a Dugog Sela

Ciljanom izmjenom Generalnog urbanističkog 
plana Dugog Sela predloženo je da se dio zahva-
ta između Starčevićeve i Zorićeve ulice, većim 
dijelom u vlasništvu Grada, postojeća namjena 
promjeni iz javne u radnu zonu, a manjim dije-
lom da se poveća mješovita namjena. Naime, 
predloženo je formiranje nove radne zone sje-
verno od Ulice Josipa Zorića, a južno od Ulice 
Ante Starčevića, kazali su predstavnici izrađiva-
ča izmjena GUP-a, Urbanističkog zavoda grada 
Zagreba. Povećava se zona mješovite namjene za 
skoro 2 i pol tisuće četvornih metara na područ-
ju južno uz Ulicu Ante Starčevića. Smanjuje se 
zona mješovite namjene sjeverno od Ulice Josipa 
Zorića te se ukida zona javne namjene. Većinska 
odluka vijećnika izmjene GUP-a stupa na snagu 
objavom u ovom broju Dugoselske kronike.

Prihvaćena izvješća o radu 
za prošlu godinu KUD-a 
«Preporod» i Crvenog križa 
Dugo Selo 

Kulturno umjetničko društvo «Preporod» protekle 
godine zabilježilo je preko 30 nastupa u zemlji i inozem-
stvu. Kako je istaknuo predsjednik Društva Daniel Šturm 
posebno su ponosni na postavljanje nove koreografije 
«Plesovi i pjesme Usore» koja je postigla brojne pohvale 
priznatih koreografa. U prošloj godini raspolagali su s 
ukupno 263.000 kuna prihoda, a utrošeno je 227.000 kuna. 

Najveći dio sredstava Preporodu je dotirao gradski prora-
čun  dok je 88.000 kuna dotirano iz Ministarstva kulture te 
65.000 iz županijskog proračuna. U ovoj jubilarnoj godini, 
kada Društvo slavi 100. godišnjicu, predsjednik Šturm je 
najavio skorašnje izlaženje CD-a, monografije i svečanih 
koncerata u zagrebačkom HNK-a i u Dugom Selu. Ravna-
teljica dugoselskog Crvenog križa Gordana Kocaj upozna-
la je vijećnike s izvještajem o radu za 2006. godinu. Crveni 
križ provodi različite programe, no ističe se ponajprije 
zdravstvenim i socijalnim aktivnostima. Tako je u prošloj 

godini organizirano nekoliko akcija pri-
kupljanja pomoći za socijalno ugrožene, 
kao što je svima poznata akcija «Soli-
darnost na djelu». Isto tako potaknuto je 
dobrovoljno davanje krvi. Održano je 16 
akcija na kojima je prikupljeno 500 doza 
krvi te bilježi povećanje darivanja krvi za 
22 posto u odnosu na 2005. godinu.

Pozitivno izvješće 
Državnog ureda za revizi-
ju o gradskom proračunu 
za prošlu godinu 

Državni ured za reviziju obavio je revi-
ziju financijskih izvještaja i poslovanja 
Grada za 2006. godinu te dao mišljenje 

kako u svim značajnim aspektima izvještaji Grada iskazu-
ju objektivan i istinit prikaz poslovanja te da su u skladu s 
propisima. U osvrtu na prethodnu reviziju za 2004. godinu 
konstatirano je da je najvećim dijelom postupljeno prema 
nalozima Državnog ureda za reviziju, kao što je bolja 
naplata potraživanja, te da nepravilnosti iz prethodnog 
razdoblja nisu ponavljane. Jedina primjedba Ureda za 
državnu reviziju odnosi se na činjenicu da Grad nije u 
cijelosti uplatio pripadajuća sredstva u državni proračun 
za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo a 
obveza je  nastala još 1995. godine.  Grad će u skladu danih 
naloga Državnog ureda za reviziju postupiti te uplatiti 
sredstva do kraja godine, rečeno je na sjednici Gradskog 
vijeća. Bezuvjetno izvješće Revizije o poslovanju Grada   
prihvaćeno je  od većine vijećnika, dok su oporbeni vijeć-
nici HDZ-a i HSP-a glasovali suzdržano. 

Prihvaćen drugi rebalans progra-
ma gradnje i programa održavanja 
komunalne infrastrukture

Drugim rebalansom program gradnje komunalne infra-
strukture za ovu godinu povećan je za 2,6 milijuna kuna. 
Izmjene su predložene kako bi bila povećana sredstava za 
uređenje sajmišta i groblja. Kako je objašnjeno, površina 
novog sajmišta sada je duplo veća od prijašnjeg i obuhvaća 
8 000 m2, što zahtjeva i veća sredstva za uređenje. Tako 
je planirano ukupno 738.000 kuna novaca za uređenje 
prometnice do sajmišta i parkiralište te će biti uređen 
plato, sanitarni čvor i ured. Na Starom groblju potrebno 
je urediti mrtvačnicu i okoliš, a ukupni troškovi iznosit 
će 468.000 kuna. Uz to planiraju se i druge komunalne 
akcije, kao što je izrada projekta semafora za novu cestu 
do nove osnovne škole te izgradnja kanalizacije, zatim 
izgradnja makadam kolnika u Ulici hrvatskog preporoda, 
izgradnja javne rasvjete u Ulici Žumberački put, u dijelu 
Martinske ulice te izgradnja pristupnog puta za deponij. 
Drugi rebalans programa održavanja komunalne infra-
strukture predviđa povećanje sredstava za 167.000 kuna, a 
sredstva će biti namijenjena za održavanje čistoće na jav-
nim površinama te za uređenje područja oko mrtvačnice 
kod Starog groblja. 

Prihvaćene II.izmjene proračuna 
Grada Dugog Sela

Prihodi proračuna prema drugom rebalansu povećani 
su za blizu 3,8 milijuna kuna tako sada iznose 69,4 miliju-
na kuna. Izmjene proračuna pokrenute su radi realizacije 

projekata izgradnje i održavanja komunalne infrastruktu-
re na području grada. Projekti se redovito financiraju iz 
namjenskih izvora, no ove godine financiranje je pojačano 
iz prihoda od prodaje nekretnina, odnosno građevinskog 
zemljišta, u vlasništvu Grada. Bez dodatne rasprave vijeć-
nici su većinom glasova prihvatili druge izmjene prora-
čuna, dok su oporbeni vijećnici HDZ-a i HSP-a glasovali 
suzdržano. 

23. redovna sjednica Gradskog vijeća Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog 
građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 5/99.) i članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni 
glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.) Gradsko poglavarstvo Grada 
Dugog Sela, raspisuje    

N  A  T  J  E  Č  A  J
za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava (štandova) 

na novom sajmištu u Dugom Selu
Tip
lokacije Namjena Broj mjesta       Dužina Početna cijena   Jamčevina
    (lokacije)         u kn/mjesec 
1. Razna roba    1 - 13  4 m1             240,00           240,00 kn
2. Razna roba  14 - 69  6 m1             280,00          280,00 kn 

    3. Povrće i flanci  70 - 83  2 m1             140,00          140,00 kn 
    4. Prigodna prodaja  101 - 130 6 m1             280,00          280,00 kn 
    5. Ugostiteljstvo  201 - 203 10 m1     280,00          280,00 kn

6. Žitarice, povrće, 
voće (za kamione) 301-306 2,5 m1     280,00           280,00 kn 

1. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.
2. Ponude se dostavljaju osobno, u pisarnici Grada Dugog Sela, soba broj 

36, na adresu: GRAD DUGO SELO, Povjerenstvo za davanje u zakup javnih 
površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, Ulica Josipa Zorića 1, u 
zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ  – PONUDA ZA DODJELU 
LOKACIJA” NE OTVARAJ !, u sobi br. 36, do 09.10. 2007. do 13,00 sati. 

Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuđača, 
- namjena i broj mjesta lokacije,
- dokaz o pologu jamčevine za mjesto za koje se natječe,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu, 
- rješenje o obrtu s datumom početka obavljanja djelatnosti (za fizičke osobe), 

ili naziv pravne osobe s adresom i preslikom izvatka iz sudskog registra (za 
tvrtke), ili rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili potvrda 
o izvršenom upisu, 

- presliku osobne iskaznice, 
- potvrda Grada Dugog Sela, Upravnog odjela I, da je izvršio sve obveze 

prema Gradu Dugom Selu. 
Dokaz o pologu jamčevine (kopija uplatnice) u iznosu _____ kn na žiro račun 

broj: 2360000-1810100008 Grad Dugo Selo – Proračun  s pozivom na broj: 5738 
- matični broj pravne osobe, ili s pozivom na broj: 5738 - JMBG (za fizičke 
osobe), s naznakom “Jamčevina za natječaj – broj mjesta____ ”. 

Nepotpune ponude ponuđača neće se razmatrati.
3. Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom, jamčevina se vraća u roku 

15 dana od dana zaključenja natječaja. Ako ponuditelj koji je uspio u natječaju, 
odustane od ponude ili sklapanja ugovora o zakupu, jamčevina se ne vraća. 

4. Ponuditelju koji nije u svojoj ponudi i na dokazu o pologu jamčevine (kopija 
uplatnice) napisao broj mjesta za koji se natječe, ponuda se neće razmatrati. 

5. Ponuditelj se može natjecati za više lokacija, ali može zakupiti samo jednu 
lokaciju, za prigodnu prodaju, a za raznu robu iznimno dvije susjedne lokacije, 
ukoliko ispunjava uvjete iz ovog natječaja.

6. Najpovoljniji ponuđač je onaj  koji ispunjava sve uvjete iz natječaja i ponudi 
najvišu cijenu. U koliko više ponuditelja da ponudu za istu lokaciju i s istim 
iznosom cijene zakupnine, Povjerenstvo će odrediti  najpovoljnijeg ponuditelja 
uzimajući u obzir pravovremeno izvršavanje obveze prema Gradu Dugom Selu. 
Ugovor se sklapa na rok od 1 godine, s mogućnošću produljenja, a za prigodnu 
prodaju na rok od 30 dana.

7. Sa HRVI koji ponudi najvišu cijenu za određenu lokaciju, a koji ispunjava 
sve uvjete iz natječaja, ugovorit će se zakupnina umanjena za 20%.    
8. Ponude će biti javno otvorene 09.10.2007. godine (utorak) u 13,00 sati u 
prostorijama Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1. Otvaranju 
ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici 
uz predočenje punomoći.

9. Odabrani natjecatelji dužni su platiti ponuđenu cijenu u roku 24 sata od 
dana primljene obavijesti o odabiru, u protivnom smatrat će se da su odustali.  

10. Obavijesti u svezi lokacije i uvjeta natječaja mogu se dobiti u GRADU 
DUGOM SELU, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno gospodarstvo, soba br. 40, tel. 01 2753 705, ili na licu 
mjesta od 02.10. do 05.10. u vremenu od 12 do 13 sati. Pregled lokacije s 
potrebnim objašnjenjem  moguće je izvršiti svaki radni dan od 8 do 15 sati uz 
prethodnu najavu na tel: 098/211512. 

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA DUGOG SELA

Korak do projekta održavanja i naplate parkirališnih 
mjesta – prihvaćena odluka o utvrđivanju komunal-
nih djelatnosti koje se rade davanjem koncesija

Odlukom o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem 
koncesije temelje se buduće aktivnosti u realizaciji projekta održavanja i naplate 
parkirališnih mjesta na području grada. No, isto tako odlukom se omogućava 
fizičkoj ili pravnoj osobi povjeravanje ostalih komunalnih poslova, kao što je 
prijevoz putnika u javnom prometu, obavljanje dimnjačarskih poslova, prijevoz 
pokojnika te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz septičkih i sabirnih jama. 
Odluka je donijeta jednoglasno.

Pokrenuto je osnivanje Savjeta mladih Dugog Sela 
i Koordinacijskog odbora Grada Dugog Sela za 
provedbu programa «Grad Dugo Selo – prijatelj 
djece»

Odlukom vijećnika pokrenuto je osnivanje Savjeta mladih Grada Dugog Sela. 
Takav Odbor bio bi savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a cilj osnivanja je aktivno 
uključivanje mladih u javni život na području grada. Na taj način mladi bi bili 
uključeni u rješavanje aktualnih problema položaja mladih te sudjelovali u odlu-
kama. Članovi Savjeta mogu biti osobe s prebivalištem u Dugom Selu u dobi od 
15 do 29 godina života, a po prijedlogu savjet bi imao 9 članova koji će biti birani 
na dvije godine. Kandidate predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladi-
ma, učenička vijeća i drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području 
Dugog Sela.

Vijećnici su također donijeli odluku o osnivanju Koordinacijskog odbora Grada 
Dugog Sela za provedbu programa «Grad Dugo Selo – prijatelj djece» u sklopu 
akcije «Gradovi i općine – prijatelji djece». Akciju su pokrenuli Savez društava 
Naša djeca Hrvatske, Hrvatsko društvo za preventivu i socijalnu pedijatriju, a pod 
pokroviteljstvom UNICEF-a i uz podršku Državnog zavoda za zaštitu obitelji, 
materinstva i mladeži. Cilj ove akcije je motivirati i stimulirati odrasle u gradovi-
ma i općinama RH da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece koja su priznata u 
Konvenciji ujedinjenih naroda o pravima djece. Dugoselski Koordinacijski odbor 
bit će sastavljen od 13 članova. 

Vijećnici su donijeli odluku o imenovanju ulica. Na području katastarske opći-
ne Dugo Selo II. imenovana je Ulica Cetingradska, dok je na području katastarske 
općine Ostrna imenovana Ulica Zavrt.

 Fotografije: N. K.

Gradski vijećnici usvojili izmjene proračuna kojim se predviđa gotovo 70 
milijuna prihoda 

Više novca za ulaganja – u tijeku uređenje prostora na Starom groblju. 
Sa zapadne strane izgrađen put, a na ovom prostoru slijedi gradnja 
objekta za ispraćaj 

Načelnik dugoselske policije 
izvijestio o stanju sigurnosti 
pozvavši sve na suradnju u 
zaštiti 
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Izgradnja kanalizacije i projek-
ti  izgradnje komunalne infra-
strukture bile su glavne teme 

sastanka građana naselja Puhovo 
i predstavnika Grada. Skup je 
organiziran na inicijativu građana, 
a o zainteresiranosti građana za 
temu izgradnje komunalne infra-
strukture govori i prepuna dvorana 
gradske vijećnice u kojoj je odr-
žan skup. Skupu su osim gradona-
čelnika Borisa Mahača nazočili i 
predsjednik Gradskog vijeća Anto 
Bauer, zamjenici gradonačelnika  
te djelatnici stručnih službi grada. 
Pozdravljajući okupljene građa-
ne, gradonačelnik je istaknuo da 
naselje Puhovo prema posljednjim 
podacima dobivenim u MUP-u ima 
450 stanovnika, a najviše novih 
stanovnika naselilo se devedesetih 
godina kada je bila i najintenzivnija 
stambena izgradnja na području Puhova. 
Stambenu izgradnju nije pratila izgradnja infrastruk-
ture što je i glavni uzrok današnjih problema stanov-
nika Puhova.

Za cjeloviti kanalizacijski sustav
Građevinska dozvola za dio kanalizacije Puhova 

bila je kompletno izrađena tek u kolovozu prošle 
godine, što je bio i preduvjet za sudjelovanje Grada 
Dugog Sela u natječajima za sredstva u Hrvatskim 
vodama za izgradnju kanalizacije. Mahač je pri tom 
napomeno da je projekt izgradnje kanalizacije u 
Puhovu izuzetno zahtjevan, te da se  izradila parci-
jalna građevinska dozvola za neke dijelove Puhova. 
S obzirom na težinu zahvata i osigurana sredstva 
odlučeno je da se najprije izradi dio kanalizacije u 

Gredicama, a da se u sljedećoj fazi, kada bi se osigu-
rala i veća sredstva krene u izgradnju kanalizacije u 
starom dijelu naselja. 

U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnog obra-
zloženja od strane gradonačelnika, pročelnika Ureda 
za komunalne djelatnosti Gorana Bučevića i direktora 
Dukoma-a Mladena Vrabeca, građani Puhova uglav-
nom  su izrazili nezadovoljstvo što se sa izgradnjom 
kanalizacije krenulo u dijelu naselja koji je izgrađen 
u devedesetim godinama, a ne u starom dijelu naselja 
primjerice u Huzanićevoj gdje je smještan i dječji 
vrtić i starački dom. Tijekom rasprave građani su se 
osvrnuli i na probleme vezane za devastirane ulice 
kojima je potreban novi sloj asfalta, na neuređene i 
zapuštene kanale, na dio ceste u dužini od 500 meta-
ra između Črnca i Puhova koji nije asfaltiran, kao i na 
makadamsku cestu uz željezničku prugu za koju traže 

pojačano održavanje.  
Na kraju sastanka 

predloženi su i zaključci 
u kojima građani Puhova 
traže da se da prioritet 
izgradnje kanalizacije 
u Ulici Bože Huzanića, 
da se napravi projektna 
dokumentacija i ishodi 
građevinska dozvola za 
kanalizaciju za kompletno 
naselje, te da se omogući 
građanima sudjelovanje u 
izradi idejnog rješenja za 
uređenje sportskih terena 
u Puhovu. Prihvaćena je 
i inicijativa da se sljede-
ći sastanak s građanima 
Puhova održi ujesen.                                         

                           J. K. B.  

U prepunoj Gradskoj vijećnici  stanovnici Puhova iznijeli niz zahtjeva 
i primjedbi na izgradnju infrastrukture, posebice kanalizacije tražeći 
prioritetnu izgradnju Ulici B. Huzanića 

Građani Puhova razgovarali s gradskim dužnosnicima

PRETEŽITO 
KOMUNALNA PITANJA

Nezadovoljni komunalnom 
infrastrukturom

Gradski dužnosnici – predsjednik Vijeća A. Bauer, gradonačelnik B. Mahač, 
nadležni pročelnik G. Bučević, tajnica nadležna za pravna pitanja M. Cesar te 
direktor Dukoma M. Vrabec građanima iz Puhova odgovorili na brojna pitanja 

GONG održao «aktualni sat» građana i gradskog 
vodstva 

Problematika koja najviše muči građane Dugog Sela odnosi se 
na komunalnu infrastrukturu, na njeno održavanje i ažurniju 
izgradnju nove, moglo se čuti na tribini u organizaciji GONG-a 

12. rujna. «Aktualni sat s gradonačelnikom», naziv je tribine na kojoj 
su pored gradonačelnika Borisa Mahača nazočili njegovi zamjenici 
Jasminka Kokot-Bambić i Vlado Kruhak, predsjednik Gradskog vijeća 
te tajnica i pročelnici gradske uprave. Tako su gradonačelnik, predsjed-
nik vijeća i pročelnik Goran Bučević odgovarali na upite o asfaltiranju 
ulica poput dijela Šaškovečke, u Kopčevcu, na Kozinščaku, u Prozorju, 
dijelu Martinske te Radničke ulice. Gradonačelnik je istakao kako na 
području grada postoji oko 50 km neasfaltiranih cesta, no veći dio njih 
prema programu održavanja bit će asfaltiran sljedeće godine.

Pitanje neriješene kanalizacije također muči Dugoselce i to u naselju 
Kopčevec, Kozinščak i Prozorje. Kako je odgovoreno tom prilikom, 
projekt izgradnje kolektora za zapadni dio Kozinščaka čeka izdavanje 
lokacijske dozvole, a projekt će sufinancirati Hrvatske vode. Što se tiče 
komunalnih akcija u Maloj Ostrni, one će početi nakon javne nabave. 
Malu Ostrnu naime, očekuje proširenje vatrogasnog doma za što već 
postoji idejni projekt, a Grad će u tu svrhu otkupiti potrebno zemlji-
šte. Na tribini je postavljeno pitanje može li gradska vlast utjecati na 
radno vrijeme pojedinih ugostiteljskih objekata s obzirom na pritužbe 
građana o glasnoj glazbi u kasne sate. No, odgovor je bio kako dozvole 
za radno vrijeme lokala ne izdaje Grad već službe državne uprave, a 
važeći zakon o ugostiteljstvu omogućava sasvim liberalno rad lokala 
kao noćnih klubova u samom središtu naselja. 

U iščekivanju izgradnje nove osnovne škole…
Osim komunalnih pitanja građane je zanimao tijek priprema za 

izgradnju nove osnovne škole. Gradonačelnik je podsjetio okupljene 
kako je u tijeku otvoreno javno nadmetanje za radove na izgradnji nove 
škole. Natječaj je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i špor-
ta, a pristigle ponude otvarat će se 4. listopada. Investicija je vrijedna 
oko 60 milijuna kuna, a u financiranju sudjeluju Zagrebačka županija, 
Ministarstvo obrazovanja, sporta i znanosti i Grad Dugo Selo. Rok 
završetka škole planiran je do kraja 2009. godine. 

Grad pozvao građane na bolju međusobnu 
komunikaciju

Bilo je prigovora zbog jednosmjernog informiranja i plakatiranja. 
Jedni su negodovali zbog nedovoljno istaknutih plakat za tribinu 
Gonga, drugi zbog plakatiranja na zabranjenim mjestima. Postavljeno 
je pitanje zašto je samo jedna novoosnovana udruga angažirana za 
plakatiranje pored tridesetak drugih.

Na pritužbe građana gradski vijećnik požalio se na nedostatak kultu-
re u korištenju javnih površina i javnoga dobra te na vandalizam.

Radi što bolje komunikacije Grada i gradskih službi s građanima 
predstavnici Grada povremeno organiziraju skupne razgovore s gra-

đanima po naseljima, rečeno je. No, kako bi ta komunikacija bila što 
brža i kvalitetnija, građani svoja pitanja i prijedloge mogu svakodnevno 
uputiti u pisanom obliku, elektronskom poštom ili osobno u urede 
gradske uprave, pozvali su predstavnici Grada. Informacije o radu 
uprave, proračunu, planovima i programima komunalne infrastrukture 
te svim odlukama i usvojenim dokumentima moguće je naći i u javnom 
glasilu, službenom glasniku Grada, na web stranici ili na radio novosti-
ma. Upiti u pisanom obliku ili usmeno u nadležnim uredima mogu se 
dobiti svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati.                       

A. M. ŠPRIHAL  

S nazivom «Šport za sve» Dugo Selo – Puhovo 9. kolovoza osnovano je Društvo športske rekreacije  
s ciljem planskog i organiziranog razvoja i promocije športa za sve dobe i društvene skupine iz Dugog 
Sela i okolice. Osnivači i članovi pretežito su hrvatski branitelji, obiteljski ljudi koji žele povećati 
broj športskih sadržaja dostupnih svim društvenim i dobnim skupinama. Uz članove uprave Društva 
izabrali su i predsjednika Dragutina Zadravca. Još tijekom veljače ove godine uputili su Gradskome 
vijeću i gradonačelniku prijedlog o donošenju odluke o izgradnji športsko-rekreacijskoga centra 
Puhovo. U ostvarivanju svojih ciljeva nadaju se potpori športskih društava učlanjenih u gradsku 
Zajednicu, potpori Grada i Županije, HOO te svih žitelja. 

Osnovano Društvo športske rekreacije Puhovo

Građane gradskog središta muči buka, gužva, gradnja velikih objekata 
a stanovnike rubnih naselja odvodnja i neasfaltirane ulice

Gradsko vodstvo na dvosatnom «ispitivanju» o aktualnostimaInvestitor izgradnje dugoselske POS-ove zgrade, 
Agencija za pravni promet i posredovanje 
nekretninama, raspisala je novi, četvrti po redu, 

natječaj za odabir izvođača radova na izgradnji 
zgrade. Natječaj je raspisan u Narodnim novinama, 
a bit će otvoren do 28. rujna ove godine. Iako je 
Agencija najavljivala prenamjenu projekta kojim bi 
se tri poslovna prostora u prizemlju prenamijenila 
u stambene prostore, natječaj je ipak raspisan za 
izgradnju 18 stanova. Izgradnja 18 stanova na tri 
kata planirana je prvotnim projektom. Kako je 
kazao u svom priopćenju direktor APN-a Vladimir 

Goatti, Agencija će otvaranjem četvrtog natječaja 
nastojati dobiti izvođača radova koji će se uklopiti 
u Zakonom o POS-u dozvoljenu cijenu, s razlikom 
da će poslovne prostore financirati Agencija te ih 
naknadno prodavati. Tako će se kandidati s liste 
prvenstva koji na izgradnju zgrade čekaju već 
gotovo 2 godine, morati još strpjeti, iako lista ima 
rok važenja. Naime, lista reda prvenstva izglasana 
na Gradskom poglavarstvu Grada Dugog Sela 18. 
svibnja 2006. godine ima rok važenja 3 godine od 
izglasavanja iste, odnosno do 18. svibnja 2009. 
godine.                                                        I. G. O.

APN raspisala novi natječaj za odabir izvo-
đača radova na izgradnji POS-ove zgrade
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Održano gradsko 
natjecanje vatrogasaca U Andrilovcu se 12. kolovoza održao 1. Memorijal 

Tomislav Galovec. Nakon Svete mise te sveča-
nog ručka održalo se vatrogasno natjecanje. 

Natjecale su se 22 ekipe i to 
u muškoj, ženskoj te dječjoj 
kategoriji. Od muških ekipa u 
izvedbi školske vježbe prvo je 
mjesto osvojio DVD Johovec, 
drugi su bili članovi DVD-a 
Jalševec Breški, a treći DVD 
Paukovec. Na četvrtom mjestu 
je DVD Paukovec 1, a slijede 
ga Laktec te Šarapov Gornji. 
U ženskoj kategoriji, također u 
izvedbi školske vježbe najbolje 
su bile članice DVD-a Jalševec, 
druge su iz Odranskog Breza, 
a treće iz Paukovca. Četvrto 
mjesto osvojile su vatrogaskinje 
iz DVD-a Dragonožec. U dječ-
joj kategoriji i to muškoj naju-
spješniji su bili mali vatrogasci 
iz DVD-a Sesvetska Selnica, 
Paukovec je drugi, a iz DVD-a 
Molvica treći. Natjecali su se 
još iz DVD Gornje Jelensko 
i osvojili četvrto mjesto dok 
su Rugvičani bili peti. U dječ-
joj ženskoj kategoriji svoje su 
znanje pokazale dvije ekipe 
pa je tako prvo mjesto osvo-
jio DVD Gornje Jelensko, a 
drugo DVD Paukovec. U izved-
bi brzinske vježbe hrebinečki 
dobrovoljni vatrogasci pokazali 
su najveću umješnost, drugi su 
iz Svibovskog otoka, treći iz 
Paukovca. Na četvrtom mjestu 

su vatrogasci iz Glavničice, peti iz Črneca, a šesti iz 
Gornjeg Jelenskog.                           A. M. Š. i I. G. O.

                                                 Fotografije: I. G. O.

Održan 1. Memorijal «Tomislav Galovec»

Predstavnici Grada nazočili svetoj misi uz Dan Andrilovca

Mali vatrogasci iz DVD-a Sesvetska Selnica bili su najuspješniji

U organizaciji Vatrogasne zajednice grada Dugog Sela krajem kolovoza 
održano je gradsko brzinsko natjecanje vatrogasaca na kojoj su nastupile 
ekipe pet vatrogasnih društava s područja grada. Natjecanje je otvorio 

gradonačelnik Boris Mahač, a sve okupljene je pozdravio i predsjednik VZG 
Dugo Selo Zvonko Novosel-Dolnjak. Najuspješnija ekipa u kategoriji školska 
vježba 31A, u A ekipi bila je ekipa Andrilovca II. koja je osvojila prvo mjesto. 
Druga je ekipa Andrilovca I., treća je ekipa Leprovice, a četvrti su vatrogasci iz 
Donjeg Dvorišća. Od B ekipa – najbrža je bila ekipa Dugog Sela, no ona je u ovoj 
kategoriji bila i jedina. U kategoriji djece i brzinskog natjecanja s brentačama 
sudjelovale su dvije ekipe. Najbolja je bila ekipa Andrilovca, a druga je ekipa 
Ostrne. Sve ekipe koje su osvojile prva tri mjesta sudjeluju na županijskom 
natjecanju, osim ekipe DVD-a Donje Dvorišće. Županijsko natjecanje za 
vatrogasni pomladak najavljeno je 29. rujna, dok za A i B ekipe datum natjecanja 
još nije definiran.                                                            Tekst i fotografije: I. G. O. 

Andrilovečke ekipe bile najuspješnije 

Otkupljeni uzvanici i gosti promatrali tijek natjecanja

Tvrtka «Alca» Zagreb d.o.o. zainteresirana je zaposliti oko 20-tak ljudi 
s područja grada, odnosno s područja koje pokriva Zavod za zapošljavanje 
Ispostava Dugo Selo, najavljeno je na sastanku predstavnika Tvrtke, Zavoda 
i gradskog upravnog odjela za gospodarstvo i financije. Dogovoreno je 
kako će oglas za zapošljavanje biti objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 
za zapošljavanje. Kako saznajemo, Tvrtka traži vozače i skladištare. 
Zaposlenici bi, prema planu, trebali raditi u Sv. Heleni, gdje je Tvrtka 
započela s gradnjom logističkog centra. No, s obzirom da je otvorenje centra 
planirano u veljači 2008., do tada radili bi na lokaciji u Zagrebu, na Žitnjaku 
gdje bi ispočetka prošli i potrebnu obuku. 

Tvrtka «Alca» privatna je kompanija sa sjedištem u Zagrebu i sa svoja 
dva regionalna skladišta u Splitu i Pleternici na hrvatsko tržište distribuira 
proizvode široke potrošnje poznatih svjetskih robnih marki. Zapošljavaju 
400 ljudi, a ostvaruju godišnji rast od 10 posto, tako su prošle godine njihovi 
prihodi iznosili 60 milijuna eura. Svi zainteresirani za posao sve dodatne 
informacije mogu dobiti u dugoselskom Zavodu za zapošljavanje.                                                      

I. G. O. 

Tvrtka «Alca» Zagreb na dugoselskom 
području zapošljava vozače i skladišta-

Otvorenje supermarketa BILLA u Dugom Selu 
predviđeno je za prosinac ove godine, doznajemo 
iz Odjela za odnose s javnošću tvrtke BILLA u 

Hrvatskoj. Nakon zastoja tijekom kojeg su ishođene 
potrebne dozvole i dokumentacija, poštujući naloge 

konzervatora za očuvanjem tradicijske arhitekture 
na tom području, radovi na izgradnji supermarketa 
započeli su tijekom kolovoza. 

Izvođač radova je tvrtka 
«Kamgrad» iz Zagreba. Prodajni 
prostor dugoselskog BILLA 
supermarketa bit će oko 850 
kvadratnih metara, kupcima će 
ponuditi cjelokupni asortiman 
kojim dominiraju svježi artikli, a na 
parkiralištu je predviđeno oko 40 
parkirališnih mjesta za kupce. Njihov 
prvi supermarket u Dugom Selu, 
bio bi smješten u Zorićevoj ulici, u 
blizini župne crkve i dosadašnjeg 
jedinog većeg supermarketa u gradu, 
Konzuma. BILLA će zapošljavati 
oko 35 djelatnika, a kako navode, 
pri budućem zapošljavanju posao će 
dobiti svatko tko odgovara uvjetima 
pojedinih radnih mjesta, no vodit 
će se računa da to budu djelatnici iz  

lokalne sredine.                               Tekst i fotografija:
I. G. O.

Otvorenje BILLE planirano u 
prosincu ove godine

Pročelje prijašnjih objekata na mjestu izgradnje nove BILLE mora biti 
sačuvano, nalog je konzervatora 

U Dugom Selu svečano je 28. rujna otvorena poslovnica 
Privredne banke Zagreb. Adresa nove poslovnice je 
ulica Hrvatskih branitelja 1, a nudi najsuvremenije 

financijske usluge i programe za građa-
ne i pravne osobe. Novu je poslovnicu 
otvorio Mijo Jukić, direktor podružnice 
Zagreb, na svečanosti koja je okupila pred-
stavnike lokalne samouprave, poslovne kli-
jente banke, ugledne gospodarstvenike te 
menadžment PBZ-a. Otvorenju su nazoči-
li Božo Prka, predsjednik Uprave PBZ-a, 
Mario Hrenjak i Tomislav Lazarić članovi 
uprave PBZ-a, Boris Mahač, gradonačel-
nik Dugog Sela, Anto Bauer, predsjednik 
Gradskog vijeća, Jadranko Crnić, pred-
sjednik Hrvatskog Crvenog križa, načel-
nik Brckovljana Željko Funtek te ostali 
predstavnici lokalne samouprave. Svečanosti su 
pridonjeli i članovi KUD-a Preporod.

Nakon što je gradonačelnik Mahač simbolično uručio 
ključeve Ljiljani Pisuljak, voditeljici poslovnice Dugo Selo, 
Božo Prka, uručio je donacije i to 20 000 kuna Centru za 
rehabilitaciju «Stančić», 10 000 kuna Kulturno umjetničkom 
društvu Preporod te 10 000 kuna župi sv. Martina. Najpo-
znatiji Dugoselac Jadranko Crnić, prvi sudac Ustavnog suda 

uručio je tom prilikom zahvalnice Boži Prki za nesebičnu 
pomoć onima kojima je najpotrebnija. 

Kako su se složili svi govornici, otvorenje nove poslovnice 
svakako će pomoći ubrzanom razvoju dugoselskog područ-
ja.

Time je Dugo Selo dobilo još jednu poslovnu banku tako 
da ih je sada pet.                           Tekst i fotografije: A. M. Š.Božo Prka, predsjednik Uprave PBZ-a uručio donacije Centru za 

rehabilitaciju «Stančić», KUD-u Preporod te župi sv. Martina

Svečanost otvorenja u nazočnosti brojnih dužnosnika

Otvorena poslovnica Privredne banke 
u Dugom Selu
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Nakon provedenog natječaja 
početkom listopada odabir 
graditelja nove škole     

Prvi je put u školske klupe 3. rujna sjelo 
209 dugoselskih prvašića. Prvašiće i njihove 

roditelje prigodnim je riječima pozdravi-
la ravnateljica Osnovne škole Dugo Selo 
Marijana Kozarić-Ciković te ih zajedno s 
njihovim razrednicima rasporedila u devet 
odjeljenja. Najmlađe učenike škole pozdra-
vio je u ime gradskog vodstva i gradonačel-
nik Boris Mahač. Tom je prilikom izrazio 
zadovoljstvo velikim brojem učenika prvih 
razreda, koji svake godine sve više raste. 
Također je obavijestio roditelje kako je u 
Narodnim novinama objavljen natječaj za 
izvođača radova na izgradnji nove osnovne 
škole što je izazvalo odobravanje roditelja. 
Investicija je vrijedna oko 60 milijuna kuna, 
a u financiranju sudjeluju Zagrebačka župa-
nija, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i 
sporta i Grad Dugo Selo. Ponude će se otva-
rati 4. listopada.

Nastava u dvije smjene na 
dvije lokacije 

 U ovoj školskoj godini učenici dugoselske 
Osnovne škole polazit će nastavu u dvije 

smjene. To će nastavnicima olakšati rad s 
učenicima, a i djeca će lakše izvršavati svoje 
obaveze te raspoređivati svoje slobodno vri-
jeme. Nastavu u dvije smjene omogućilo  
je preuređenje prostora u dvije učionice 
– jedne u prostoru Doma oružanih snaga, a 

druge u matičnim prostorima. Po riječima 
ravnateljice Kozarić-Ciković za preuređenje 
tih dviju prostorija utrošeno je za graditelj-
ske radove 77 000 kuna, te još 65 000 kuna za 
unutarnje uređenje i instalacije. Preuređena 
je i knjižnica, a u tijeku je i nabava knjižnog 
fonda kao i nabava nastavnih pomagala 
poput panoa i ploča. No, problemi s prosto-
rom koji muče učenike i nastavnike, još će 
neko vrijeme biti tu, čega su svi Dugoselci 
itekako svjesni. Nastavnici će morati nalaziti 
različita kreativna rješenja za preraspodjelu 
prostora kako bi se nastava što kvalitetnije 
održala. I tako sve do kraja 2009. godine 
kada je rok za završetak gradnje. Tada će 
osnovnoškolci sjesti za nove klupe i «zagri-
jati» stolce u novoj školskoj zgradi. 

Najbrojnija škola s 1551 uče-
nikom u 58 razrednih odjela 

U Osnovnu školu ukupno je upisan 1 551 
učenik, što je 35 učenika više nego lani. 

D u g o s e l s k a  
škola je stoga, 
po broju uče-
nika, rekorder 
u Zagrebačkoj 
županiji. Ove 
godine nastava 
je organizirana 
u 58 razrednih 

odjeljenja što je tri odjelje-
nja više nego prošle godine. 
U prvoj smjeni su 4 odjela 

trećeg razreda 
i to b, c, d, g, 
5 odjela prvog 
razreda a, b, c, 
d, e, svih 9 odje-
la petog razre-
da kao i svih 6 
odjela sedmog 
razreda. U 
drugoj smjeni 
su svi 8. razre-
di, 6. razredi, 
4. razredi te 
drugi razredi 
a, b, c, d, e. U 
domu HV-a u 
prvoj smjeni su 
treći razredi a, 
e, f te prvi f i 
prvi g. Nastavu 
u drugoj smje-
ni pohađaju 

učenici prvog h i prvog i kao i drugi razredi 
f, g i h. Smjene se izmjenjuju tjedno za sva 
odjeljena.                                           A. M. Š.

                                     Fotografije: I. G. O. 
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Nova školska godina u staroj Osnovnoj školi 

U klupama 209 prvašića u 9 razrednih odjela

Devet učiteljica preuzelo devet razrednih odjela kojima je uspjeh zaželjela 
ravnateljica Kozarić-Ciković, a gradonačelnik Mahač najavio početak 
gradnje nove škole

Dobrodošlica 
dugoselskim 
prvašima 
u školskoj 
dvorani 
– prostor 
goruće pitanje 
dugoselskog 
osnovnog 
obrazovanja 
o kojem skrbi 
Zagrebačka 
županija 

 

POZIV
obrtnicima i poduzetnicima s područja grada Dugog Sela,

općina Rugvica i Brckovljani

II. dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva

održat će se od 8. do 10. studenoga 2007. godine
u prostoru Gradske športske dvorane Dugo Selo.

Sajam će biti izložbeno-prodajnog karaktera. 
Organizatori pozivaju sve zainteresirane obrtnike i poduzetnike 

na izlaganje i nastup na sajmu te da se prijave do 15. listopada 2007. 
godine

Prijaviti se mogu u prostoru Udruženja obrtnika Dugo Selo, 
Osječka 2, radnim danom od 9 do 14 sati. 

Sve informacije moguće je dobiti:
- u Udruženju obrtnika na brojeve telefona 

2753 885 i 099 2753 885
ili

- u Turističkoj zajednici grada na brojeve telefona
 2751 404  i  098 381 638

Grad Dugo Selo
Udruženje obrtnika

Dugo Selo
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Realizacija tek nakon izgradnje podvožnjaka 
ili nadvožnjaka u Dugom Selu

Predstavnici Hrvatskih želje-
znica izložili su gradskom 
vodstvu stručnu podlogu za 

rekonstrukciju postojećeg želje-
zničkog kolosjeka i kolodvora Dugo 
Selo te izgradnju još jednog kolo-
sjeka pruge Dugo Selo - Križevci. 
To su dokumenti na temelju kojih 
će HŽ investitor tražiti lokacijsku 
dozvolu. No predviđene investicije 
rekonstrukcije i izgradnje dodat-
nog kolosjeka neće započeti prije 
završetka deniveliranog prijelaza 
preko pruge predviđenog zapadnije 
od postojećeg prijelaza u Rugvičkoj 
ulici. Podzemni ili nadzemni prije-
laz nužan je kao dio spojne ceste od 
budućeg čvora autoceste u Rugvici 
do državne ceste koja prolazi sre-
dištem Dugog Sela - naglašeno je 
izričito prilikom izlaganja radne 
verzije projekta. Prema izloženom 
rješenju izgradnja budućeg kolosjeka predviđena je 
dijelom sa sjeverne a dijelom s južne strane postojeće 
pruge. Rekonstrukcija kolodvora moći će započeti 
tek nakon kvalitetnih rješenja pružnih prijelaza a 
predviđen je, između ostalog, podzemni prijelaz za 
putnike i pješake. Nakon izgradnje deniveliranog pri-
jelaza na istočnom dijelu (nadvožnjaka ili podvožnja 
kao dijela buduće prometnice - spojnice autoceste i 
državne ceste D 41) predviđa se ukidanje sadašnjih 
prijelaza u Rugvičkoj i Predavčevoj ulici, Trnošćici i 

Sajmišnoj ulici te Huzanićevoj ulici, dok je prijelaz na 
Rimskom putu (kod Ostrne) predviđeno pomaknuti. 
U projektima HŽ djelomično je neriješena Ulica 
Trnoščica koja se uslijed proširenja i rekonstrukcije 
željezničkog kolodvora te novog kolosjeka pomiče 
južnije od željezničke pruge. Ova bi ulica s kolnikom i 
nogostupom predviđenim na južnoj strani trebala biti 
široka 5,5 metara Neriješena je i postojeća makadam-
ska cesta koja ide paralelno s prugom s južne strane, 
od Trnoščice do Huzanićeve ulice te se nastavlja do 
Rimskoga puta.                                                     N. K.

Hrvatske željeznice izložile idejno rješenje rekonstrukcije željezničkog kolodvora 
i izgradnje kolosjeka

Izgradnja deniveliranog pružnog prijelaza, podvožnjaka ili nadvožnjaka, 
uvjet je za početak razvojnih HŽ projekata - izgradnje kolosjeka i 
rekonstrukcije kolodvora

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
OSNOVNA ŠKOLA DUGO SELO
KLASA: 602-02/07-01/512
URBROJ: 238-07-07-01
Dugo Selo, 24.09.2007.

Školski odbor Osnovne škole Dugo Selo, Dugo Selo, Josipa Zorića 
86 raspisuje

N A T J E Č A J
o davanju u zakup klasične učionice po cijeni ne manjoj od 20,00 

kuna po satu korištenja.
Športske dvorane po cijeni ne manjoj od 120,00 kuna po satu 

korištenja.
Ugovor o zakupu školskog prostora zaključuje se za školsku 

2007/2008. godinu.
Natječaj je otvoren 5 dana od dana objave u «Dugoselskoj 

kronici».
Ponude otvara i razmatra Povjerenstvo za procjenu najpovoljnije 

ponude.

Ravnateljica:
Mr.sc. Marijana Kozarić Ciković, prof.

Zahvaljujući dobroj suradnji između Crvenog križa i 
Društva «Naša djeca» Dugo Selo, 46 darovatelja s našeg 
područja bilo je na trodnevnom izletu u odmaralištu 
Veli Lošinj. Izlet je organiziran od 31. kolovoza do 2. 
rujna i darovatelji su ga proveli u ugodnom druženju, 
kupanju i šetnjama. Ovo je bio drugi izlet za darovatelje 
u ovoj godini. Do kraja godine priprema se još proslava 
Dana darovatelja krvi te razni domjenci pri kraju 

godine. I ove godine bit će povećan broj prikupljenih 
doza, te se očekuje povećanje od oko 28 % u odnosu 
na prošlu godinu, što ukazuje na zadovoljavajući rad na 
ovom području djelovanja Crvenog križa Dugo Selo.  

Gordana KOCAJ
ravnateljica Crvenog križa Dugo Selo

Foto arhiva CK DS

Organiziran izlet za dobrovoljne darivatelje krvi

Dobrovoljni darivatelji na okupu

Dječji vrtić «Buba Biba» na jedan dan pretvoren je u kiparski atelje. U 
prohladno i maglovito rujansko jutro, vrijedne ručice malih kipara i kipa-
rica iz dječjih vrtića «Buba Biba» i «Dugo Selo» marljivo su obrađivali 
glinu i druge materijale. Njihovom marljivošću i ozbiljnošću kojom su pri-
onuli izrađivanju različitih likova bio je ugodno iznenađen gradonačelnik 
Boris Mahač koji je sa suradnicima obišao kiparsku radionicu i pri tom 
izrazio zadovoljstvo što su ovogodišnje dugoselske jeseni obogaćene još 
jednom novom manifestacijom. 

Posebno veseli 
činjenica da je taj 
dio dugoselskih 
jeseni posve-
ćen prvenstveno 
djeci. U ime Turi-
stičke zajednice 
grada Dugog Sela 
g radonač el n i k 
je Dječjem vrti-
ću «Buba Biba« 
uručio i prigodan 
poklon, didaktič-
ke igračke, koji je 
s oduševljenjem 
prihvaćen.

 Kiparska radi-
onica nastala je 
po ideji i prijed-
logu kipara Miro-
slava Župančića 
koji je za tu pri-
godu u kamenu 
izradio skulpturu 
Kune zlatice. Na 
žalost, zbog bole-
sti, gosp. Župan-
čić nije nazočio 
radionici, ali 
su ga dostojno 

zamijenile tete i roditelji koji su se angažirali pri realizaciji kiparske 
radionice. Većina djece imala je priliku ranije vidjeti kipara Župančića 
na djelu, kada je brojnim alatima iz velikog komada kamena oblikovao 
skulpturu Kune zlatice koja će zauvijek krasiti dvorište Dječjeg vrtića 
«Buba Biba». 

Sudeći prema odazivu i zainteresiranosti najmlađih za kiparsku radio-
nicu suradnja s kiparom Miroslavom Župančićem nastaviti će se i sljede-
će godine u sklopu dugoselski jeseni.                                           J. K. B.

Kiparska radionica u Vrtiću 
«Buba Biba» 

Kipar Župančić veliki je kamen pretvorio u kunu zla-
ticu čime je djecu iz vrtića potaknuo na modeliranje 

Gradonačelnik Mahač posjetio malu kiparsku radionicu 

Policijska posta-
ja Dugo Selo 
obilježila je 

Dan policije i blag-
dan svog zaštitnika 
sv. Mihovila. Na 

prigodnoj proslavi u prostorijama 
Policijske postaje, uz dugoselske 
policajce, sudjelovali su i grado-
načelnik Dugog Sela, načelnik 
općine Brckovljani Željko Funtek, 
načelnik Rugvice Ivan Remenar, 
predsjednik Općinskog suda 
Arnold Čada te ostali uzvanici.                 

Policijska postaja Dugo Selo obilježila Dan 
policije i blagdan svog zaštitnika sv. Mihovila

Prigodnim skupom 
predstavnika 

grada i općina te 
zaposlenika policije 

obilježen Dan 
policije

Uzvanici čestitali načelniku 
policije Gušteku 

Dan sv. Mihovila
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Andrija Hebrang u Dugom Selu
Gradskom odboru HDZ-a Dugo Selo u radni 

posjet došao je član Predsjedništva stran-
ke i saborski zastupnik prof. dr. sc. Andrija 

Hebrang. Nakon kraćeg uvodnog izlaganja pred-
sjednika HDZ-a Dugo Selo 
Stipe Velića, održanog 11. rujna 
u Gradskoj vijećnici, Hebrang se 
upoznao s radom stranke u našem 
gradiću te informirao nazoč-
ne članove o važnim pitanjima s 
državne razine koje se tiču našeg 
grada. Također je pojasnio i aktu-
alnu političku situaciju i istaknuo 
važnost nadolazećih izbora, ali i 
postizanja dobrih izbornih rezul-
tata stranke radi, kako je istaknuo, 
kontinuiteta rada Vlade na čelu 
s dr. sc. Ivom Sanaderom. Važno 
je da HDZ dobije naklonost gra-
đana u još jednom mandatu kako 

bi bili dovršeni započeti projekti i nastavio poziti-
van put prema euroatlantskim integracijama kojima 
Hrvatska teži, a koje donose bolji život za sve.           
                                    Tekst i fotografija: Ivan GERECI

Eksplozija plina u 
Zorićevoj ulici
U srijedu, 19. rujna, oko 15 sati u stanu u Ulici Josipa Zorića hrvatski 

je državljanin (1951.) u namjeri počiniti samoubojstvo, prerezao 
cijev za dovod plina u plinskom štednjaku te na više mjesta u stanu 

postavio boce s raznom zapaljivom tekućinom, nakon čega je u spavaćoj 
sobi otvorenim plamenom na krevetu zapalio posteljinu. Koncentracija 
plina u zraku izazvala je eksploziju zbog čega su nastala obilna oštećenja 
čitavog stana. Ozlijeđeni je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen 
u Kliničku bolnicu Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, te je 
nakon nekog vremena preminuo.  Materijalna šteta iznosi oko 100.000 
kuna.

Sutradan ekipe Komunalnog poduzeća «DUKOM» poduzele su 
preventivne mjere ispitivanja eventualnog istjecanja plina. Naime, kako 
nam je objasnio tehnički direktor Filip Kalaica, uslijed eksplozije 
postojala je mogućnost izmicanja plinskih instalacija, a tako i istjecanja 
plina. Utvrđeno je kako opasnosti nema te kako do istjecanja plina nije 
došlo, kazao je Kalaica.                                                                  I. G. O. 

                                                               Fotografija: Ana-Marija Šprihal 

Nesretni građanin u međuvremenu preminuo od ozljeda 

Dugoselski SDP-ovci u pripremama za izbore

 Boris Mahač - kandidat SDP-a u II 
izbornoj jedinici

Pripreme za izbore te izrada web-stranice 
Gradske organizacije SDP-a Dugo Selo bile 
su teme 19. sjednice Gradskog odbora SDP-a 

koja je održana 24. rujna. 
S obzirom da je određen datum parlamentarnih 

izbora, a kako prema Statutu SPD-a Hrvatske 
kandidatura za izborne liste počinje od gradskih 
odnosno općinskih odbora, dugoselski SDP-ovci 
kandidirali su Borisa Mahača za SDP-ovu listu 
II. izborne jedinice. Kako je Zagrebačka županija 
podijeljena u četiri izborne jedinice prema ključu, 
na izbornoj listi SDP-a u II. izbornoj jedinici iz 
Zagrebačke županije mogu biti predložena dva 
kandidata. Stav dugoselskih SDP-ovaca je da se 
za kandidate iz Zagrebačke županije traži pozicija 
u gornjem dijelu kandidacijske liste. Naime, 
područje Zagrebačke županije u II. izbornoj 
jedinici do sada nije imalo SDP-ovog  zastupnika 
u Saboru, a cilj je da se to stanje izmjeni poslije 
parlamentarnih izbora u studenom. Kandidature 

za izborne liste moraju biti dostavljene do 30. rujna 
Županijskom odboru SDP-a, gdje je predviđeno da 
se na sjednici početkom listopada utvrdi prijedlog 
liste kandidata Zagrebačke županije za sve četiri 
izborne jedinice.

Članovi Gradskog odbora također su razgovarali 
i o predizbornim  aktivnostima te su dogovorene 
akcije kojima će dugoselski SDP-ovci obilježiti 
1. listopad, Međunarodni dan starijih osoba, a 
također će u tijeku Dječjeg tjedna organizirati 
aktivnosti posvećene isključivo djeci.

Robert Lehpaner, član GO SDP-a prezentirao je 
izgled i sadržaj web stranice dugoselskog SDP-a, 
podijeljena su i zaduženja za redovno održavanje 
stranice. Glavni cilj postavljanja web-stranice je 
prezentacija rada i aktivnosti dugoselskog SDP-a 
koja često nije dovoljno istaknuta. Sve informacije 
o dugoselskom SDP-u zainteresirani građani mogu 
ubuduće potražiti na web adresi: htpp//dugoselo.
sdp.hr                                                           J. K. B.             

Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica 
Dugo Selo uključio se u akciju Saveza samostalnih 
sindikata Hrvatske «Ne pristajemo na bijedu 
u starosti» kojom nastoje ukazati na probleme 
sadašnjih hrvatskih umirovljenika, ali i onih koji 

će to biti. Članovi dugoselskog DUH-a lijepljenjem 
plakata i dijeljenjem letaka nastoje upoznati 
dugoselsku javnost s ovom akcijom, a kako planiraju 
početkom listopada organizirat će i javnu tribinu. 

                                                                  I. G. O.

SUH Dugo Selo u akciji SSSH-a

Toplo kolovoško prijepodne nakon olujnog 
prethodnog dana uljepšao mi je susret s 
djevojčicom iz susjedstva.

Čišćenjem prostora ispred kuće izložena sam 
neočekivanim susretima prolaznika, poznanici 
zastanu, popričaju, pozdrave se i produže dalje 
svojim putem.

Naišla je djevojčica iz susjedstva. Pamtim je kao 
malu kovrčavu i živahnu na bicikliću kako juri 
nogostupom. Danas je to djevojčica od desetak 
godina.

Zastala je. Pristojno pozdravila i upitala – Kako 
ste? – taj trenutak me se dojmio. Obradovala me 
pažnja djevojčice. Njezina gesta bila je spontana, 
otvorena, iskrena i spremna na razgovor. Naš 
razgovor bio je kratak, a tema razgovora o tome 
kako se školski raspust bliži kraju, kako je s bratom 

i bakom kod kuće, a mama i tata rade. Bili su već 
na odmoru na moru. Sada ide u obližnju trgovinu, a 
stariji brat igra igricu na kompjutoru.

Taj susret i razgovor s mojom malom susjedom 
obradovao me i uljepšao jedno obično prijepodne. 
Poželjela sam da ima više takvih djevojčica.

Nama, osobama treće dobi takvo ponašanje jedne 
ljubazne i nasmiješene djevojčice iz susjedstva čini 
zadovoljstvo. Budi u nama nježne osjećaje i čini 
nas važnijim osobama. Hvala djevojčici na njezinoj 
pažnji kojom mi je uljepšala dan.

Ushićena dječjom gestom htjela sam s vama 
podijeliti iskustvo i podsjetiti vas koji se nalazite 
u trećoj dobi, kako nas male stvari mogu učiniti 
sretnijim osobama, obradovati vas i ispuniti život.

B. C.

Djevojčica iz susjedstva

Svjetski tjedan dojenja Udruga RODA ove  godine 
prigodno je obilježila i u Dugom Selu akcijom 
koja je održana 29. rujna u Kolodvorskoj ulici 

br. 8, ispred knjižare „Pondus“ od 10 do 14 sati. 
Na postavljenom prigodnom štandu zainteresirani 
su mogli dobiti informacije o dojenju, ali i drugim 
roditeljskim temama, kupiti prigodne „Rodine“ 
majice za svoje mališane i podržati nas u njegovom 
obilježavanju. Tema ovogodišnjeg Tjedna dojenja je 
"Prvi sat za prvi podoj". Kroz prvi podoj, odmah po 

rođenju, uspostavlja se kontakt majke i djeteta koji 
je nezamjenjiv i dragocjen za oboje. U Hrvatskoj 
rodilje čekaju i do dvanaest sati kako bi dobile svoje 
novorođenče, čime su šanse za uspješni početak 
dojenja bitno smanjene. 

Udruga već šest godina javno obilježava Svjetski 
tjedan dojenja u raznim gradovima diljem Hrvatske, 
a ove godine obilježila ga je u dvanaest gradova, 
među kojima je prvi put i Dugom Selu. Više o tome 
u idućem broju.                                           I. G. O.

Udruga RODA obilježila Svjetski tjedan dojenja 

                      PUČKO OTVORENO UČILIŠTE   
    DUGO SELO

  UPISUJE !!!
   
    
          NA TEČAJEVE:

                      
    ENGLESKI JEZIK             

o Tečaj za početnike i napredne učenike
o DRAMSKA GRUPA za učenje engleskog 
jezika
o Stručno vodstvo uz kreativni rad i odlične uvjete 
rada
Tečajevi će biti utorkom i četvrtkom i to od 12,30 do 
13,15 za učenike nižih razreda te od 19,30 do 20,15 za 
učenike viših razreda
 

RITMIKA                                      
  
o Tečaj ritmike za djecu od 4 godine pa          
nadalje 
o Stručno vodstvo, koreografirani plesovi
o Tečajevi će biti srijedom i petkom od 18,00 do 19,00 

     POGODNOSTI PLAĆANJA  
     u 10 rata !!!!!

Upisi i informacije u 
Pučkom otvorenom učilištu 

Dugo Selo, J. Zorića 21 a, svaki radni dan
Tel: 2753-419, 2753-012 i 2775-205

Gsm: 098/ 468-344

 

 

 

 

  

INFORMATIKA

o Tečaj za učenike 
o Početni, napredni, Internet, radionice

o Stručno vodstvo, novoopremljena učionica 
o Grupe do 10 polaznika, besplatni priručnici
o Tečajevi će biti subotom od 10,00 do 11,30
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Održana vjenčanja u razdoblju od 27. 7. do 20. 9. 2007.godine

1. NENAD GAVRAN i TATJANA SOVIĆ, vjenčani 27. 7. 2007. 
2. IVICA GRGIĆ i KATICA BLAŽANOVIĆ, vjenčani 28. 7. 2007.
3. NENO JANČEC i SANJA RELOTA, vjenčani 3. 8. 2007.
4. SAŠA MALBAŠIĆ i ANITA RADOŠ, vjenčani 4. 8. 2007. 
5. DALIBOR MAMUZIĆ i LIDIJA DJEDOVIĆ, vjenčani 4. 8.        

2007.  
6. ANTO MARČINKOVIĆ i TADIJANA VUJČIĆ, vjenčani 4. 8. 

2007. 
7. ZDRAVKO MARINOVIĆ i KRISTINA LUKIĆ, vjenčani 4. 8. 

2007. 
8. BORIS NIKŠIĆ i IVANA JAKUPOVIĆ, vjenčani 4. 8. 2007. 
9. ILIJA RAVNJAK i KATARINA GRGIĆ, vjenčani 4. 8. 2007. 

10. ZVONIMIR GANIĆ i DANICA ANDREJIĆ, vjenčani 11. 8. 2007. 
11. ALEN IŠTVANIĆ i SONJA PREBJEŽIĆ, vjenčani 11. 8. 2007. 

12. LAZAR JAKOVIĆ i EVA PAŠALIĆ, vjenčani 11. 8. 2007. 
13. ZLATKO PREMUŽAK i MARTINA SMAJLOVIĆ, vjenčani 11. 

8. 2007.
14. JOSIP ZEBA i IVANA NENADIĆ, vjenčani 13. 8. 2007. 
15. DRAGUTIN VELJAČIĆ i ANA VELJAČIĆ, vjenčani 14. 8. 

2007. 
16. MARIJAN BURUŠIĆ i MIRELA HALUŽAN, vjenčani 18. 8. 

2007. 
17. SEMIR LOZIĆ i DERVIŠA MODRONJA, vjenčani 18. 8. 2007. 
18. ZDENKO LOZIĆ i MONIKA DOKIĆ, vjenčani 18. 8. 2007. 
19. FRANO MARELJA i TEA DUKIĆ, vjenčani 18. 8. 2007. 
20. NEVEN MARIĆ i JOSIPA MARKOVIĆ, vjenčani 18. 8. 2007. 
21. MARIO MARTINOVIĆ i JELENA MARUŠIĆ, vjenčani 18. 8. 

2007. 
22. DANIJEL MOĆNIK i ANITA BEVETEK, vjenčani 18. 8. 2007. 
23. DARIO KNEŽEVIĆ i DANIJELA KOLAK, vjenčani 24. 8. 2007. 
24. ANTE PERIŠA i KATARINA LOVRIŠ, vjenčani 24. 8. 2007. 
25. IVICA ĐURIŠ i IVANA ZVRHEK, vjenčani 25. 8. 2007. 
26. MIROSLAV BUKAN I MIRELA BREZAK, vjenčani 1. 9. 2007. 
27. ALEN LABAŠ i KATARINA PAVLOVIĆ, vjenčani 1. 9. 2007. 
28. ADOLF PAVLIĆ i NADA PERIĆ, vjenčani 1. 9. 2007. 
29. PETAR STIPIĆ i IVANA GRUBIĆ, vjenčani 1. 9. 2007. 
30. SAŠA ŠUTEJ i TAMARA CIMAŠ, vjenčani 1. 9. 2007. 
31. IVICA CESAR i IRENA SLAVINIĆ, vjenčani 7. 9. 2007. 
32. DAVOR RUSAN i SNJEŽANA MUHIN, vjenčani 7. 9. 2007. 
33. ILIJA BUNGIĆ i MIRJANA BRADARA, vjenčani 8. 9. 2007. 
34. TOMISLAV DUMIĆ i BILJANA KRUHIN, vjenčani 8. 9. 2007. 
35. MATEJ GOLUBIĆ i KRISTINA VOJKOVIĆ, vjenčani 8. 9. 

2007. 
36. ELVIS ŠNEPERGER i ANITA MUTIĆ, vjenčani 14. 9. 2007. 
37. SLAĐAN CIK GRGOŠIĆ i ŽELJKA HORVATIĆ, vjenčani 15. 

9. 2007. 
38. JOSIP JUKIĆ i MIHAELA ŠOLA, vjenčani 15. 9. 2007.
39. MARKO PETEK i KATARINA KORIĆ, vjenčani 15. 9. 2007. 

 Tužno sjećanje 

na naše drage roditelje   

KATICU BROZ
18. 9. 2006. – 18. 9. 2007.

i

STJEPANA BROZA                                         
9. 4. 1985. – 9. 4. 2007. 

Uvijek ste u našim mislima i srcima.

Vaša djeca: Djurdjica i Štefica, 
zet Zdravko, unuci i praunuk

Tužno sjećanje
na 

ANDRIJU KLEPCA 
1. 10. 1998. – 1. 10. 2007.

Prošlo je devet tužnih godina od kada 
Tebe nema s nama. Vrijeme prolazi. 
Ne čuju se više ni koraci ni glas. Pusta 
je ostala naša kuća koju su s mnoge 

muke gradile Tvoje vrijedne ruke. Zastalo je Tvoje dobro 
srce i utihnul Tvoj blagi glas, otišao si zauvijek od nas.

Tugujući: supruga Dragica i djeca  

U SPOMEN

na našu voljenu kćer i seku 

MARTINU JERBIĆ 
14. 9. 2000. – 14. 9. 2007.

S ljubavlju: tata, mama i seka 

IZVJEČĆE O UPISU ČINJENICE SMRTI ZA RAZDOBLJE 
OD 27. 7. 2007. DO 20. 9. 2007. GODINE

1. MARKO BARAĆ, umro 23. 7. 2007. star 53 god.
2. MARIJA MILIVOJEVIĆ, umrla 28. 7. 2007. stara 77 god.
3. DŽEMALUDIN KALAJDŽISALIHOVIĆ, umro 31. 7. 2007. star  
67 god.
4. DRAGICA CEROVEC, umrla 7. 8. 2007. stara 82 god.
5. ANICA GAVRANOVIĆ, umrla 7. 8. 2007. stara 65 god.
6. JOSIP MAKOVICA, umro 7. 8. 2007. star 70 god.
7. IVAN NIKŠIĆ, umro 9. 8. 2007. star 43 god.
8. STJEPAN SITAR, umro 9. 8. 2007. star 68 god.
9. JOSIP PAJTEK, umro 11. 8. 2007. star 63 god.
10. ŽELJKO KLARIĆ, umro 16. 8. 2007. star 69 god.
11. DRAGA SKOKOVIĆ, umrla 17. 8. 2007. stara 81 god.
12. LUCIJA OREŠKOVIĆ, umrla 18. 8. 2007. stara 82 god.
13. LJUBICA KOŽAN, umrla 19. 8. 2007. stara 87 god.
14. PETAR PAVIĆ, umro 22. 8. 2007. star 70 god.
15. ANKA GREDIČAK, umrla 23. 8. 2007. stara 79 god.
16. JANA TURČIĆ, umrla 25. 8. 2007. stara 81 god.
17. LUKA PAVIČIĆ, umro 25. 8. 2007. star 77 god.
18. ZLATA KAVRAN, umrla 26. 8. 2007. stara 93 god.
19. BOŽICA KOS, umrla 28. 8. 2007. stara 61 god.
20. RADOSLAV MILENKOVIĆ, umro 28. 8. 2007. star 74 god.
21. MILE SALOPEK, umro 29. 8. 2007. star 78 god.
22. KATICA FIŠTER, umrla 30. 8. 2007. stara 82 god.
23. GJURO BRADIĆ, umro 4. 9. 2007. star 92 god.
24. JANDRE VRDOLJAK, umro 5. 9. 2007. star 66 god.

Matični ured Dugo Selo 

PRODAJEM KUĆU, s tri stana 11x10; plin, struja, 
voda, centralno; u dvorištu garaža, mali stan i 

ostavna zgrada 4x8; okućnica 22x50; Lukarišće, 
Bjelovarska 12, cijena 165.000 eura; 

tel.: 2763-480 - do 20 h.

SJEĆANJE
na dragog

SLAVKA KLASIĆA 
(SLAVEKA)  

13. 9. 1994. – 13. 9. 2007. 
Godine prolaze, a sjećanja ostaju.

S puno ljubavi Tvoja obitelj 

  Tužno sjećanje
na našeg voljenog

GRGU BARIČEVIĆA
4. 9. 2005. – 4. 9. 2007.

Danas su se zatvorile Tvoje drage oči, 
utihnuo je Tvoj tihi glas, prestalo je 
kucati srce Tvoje koje je kucalo za 
sve nas. Danas će za Tebe ruže cvasti i 

svijeće će Ti svjetlost dati. Mnoge ću suze liti jer svoju bol ne 
mogu kriti. Svi snovi, želje i nadanja nestali su s Tobom. 
Budi snaga mojem istrošenom tijelu, budi blagi melem u 
mojim patnjama, budi oproštenje mojih prošlih grijeha, budi 
mi pratnja u mojoj osamljenosti, budi osmijeh mojem licu.  
Večer je i dan je na izmaku – ostani sa mnom, čekaj me. 
Hvala svima koji posjećuju Tvoj tihi dom. 

Zauvijek Te volimo. Tvoja supruga, 
sinovi, snahe i Tvoji voljeni unuci

Tužno sjećanje 
na voljenu majku i baku 

ANU JURŠIĆ
6. 8. 1996. – 6. 8. 2007. 

Spominjemo Te s ponosom i nosimo Te u srcu.
Tvoji najmili: sin, snaha i unuci 

Tužno sjećanje
na voljenu majku i baku 

DRAGICU POPOVIĆ, 
rođ. GLIVAREC 

7. 9. 1997. – 7. 9. 2007.
Nije istina da vrijeme donosi zaborav, 
donosi još bolnije saznanje da nisi s 
nama.

Tvoje kćeri s obiteljima i snaha s djecom 

 POSLJEDNJI POZDRAV 
našoj draga supruzi, majci, baki, 

svekrvi, šogorici, strini, teti i ujni, 
gospođi  

ANICI GAVRANOVIĆ, 
rođ. PREMUŽAK 

koja je blago u Gospodinu preminula 
u utorak, 7. kolovoza 2007. u 65 

godini, nakon kratke i teške bolesti. 
Počivala u miru Božjem!

Ožalošćeni: suprug Vladimir, sinovi Draženko i Siniša,
unučad Tin, Tihana i Nika, snahe Sonja i Mihaela 

te ostala tugujuća rodbina 

SJEĆANJE
na 

IVANA VRABECA  
21. 8. 1987. – 21. 8. 2007. 

Godine tiho prolaze, ali ne donose 
zaborav. Čuvamo uspomenu na Tebe 
u našim srcima i mislima.

Tvoji: supruga, sin, kći s obiteljima

Tužno sjećanje
na voljenu suprugu, majku i snahu 

MIRU KRIŠTOF 
13. 9. 2003. – 13. 9. 2007.

U tišini vječnog doma nek' Te prati 
ono što nikad ne prestaje - naša ljubav, 
bol i sjećanje na Tebe. 
Hvala svima koji Te se sjećaju i 

posjećuju Tvoj vječni dom.
Tvoji najmiliji: suprug Mirko, djeca i svekrva

 
Tužno sjećanje

na 

MIRU KRIŠTOF 
13. 9. 2003. – 13. 9. 2007.

Tvoja šogorica Zlata s obitelji

Tužno sjećanje
na voljenog supruga, oca i djeda 

ZLATKA KRIŠTOFA 
1992. –2007.

U mislima i našim srcima ostat ćeš 
vječno.
Vječno najmiliji: supruga Marica, sin 

Mirko i unuci

 Tužno sjećanje 
na 

KREŠIMIRA KOVAČIĆA
27. 9. 2005. – 27. 9. 2007. 

U našim srcima tuga, u očima suze, na grobu tišina, u domu 
praznina.                Tvoji: mama i sinovi Tomislav i Matija 

 
 Tužno sjećanje

na 

DARKA PAVEKA 
24. 9. 1988. – 24. 9. 2007.

Uvijek si u našim srcima i mislima.
Tvoji: kći Danijela, supruga Biserka, 

majka, tast i punica 
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U sklopu 14. dugoselskih jeseni održani rukometni turniri 
»Đuro Dubenik»

Najbolje ekipe «Koka» iz Varaždina i 
domaća ekipa «Dugo Selo ‘55» 

Ženski rukometni klub Dugo Selo ‘55 orga-
nizirao je u sklopu 14. dugoselskih jeseni tradi-
cionalni Memorijalni turnir «Đuro Dubenik». 
Turnir je održan 22. i 23. rujna 2007. godine u 
Gradskoj sportskoj dvorani . 

U subotu su svoje rukometno umijeće poka-
zale igračice 92. godišta (mlađe kadetkinje), a 

sudjelovale su ekipe ; ŽRK Dugo Selo 55, ŽRK 
Podravka, ŽRK Koka i ŽRK Kaštela. U vrlo 
zanimljivim susretima najbolja je bila ekipa 
ŽRK Podravka iz Koprivnice dok je o drugom 
mjestu odlučivala gol razlika gdje su uspješnije 
bile rukometašice ŽRK Kaštela ispred doma-
ćina ŽRK Dugo Selo 55.

Drugog dana Turnira snage su odmjerile 
djevojčice 94. godišta. U konkurenciji je bilo 
šest ekipa koje su bile podijeljene u dvije 
grupe. U skupini A igrale su ekipe ŽRK Loko-
motiva, ŽRK Ivanić i ŽRK Dugo Selo 55, a u 

skupini B, ŽRK Podravka, ŽRK Koka i ŽRK 
Kaštela.

Nakon vrlo kvalitetnih utakmica po grupama 
najbolje su bile ekipe Koke i Dugog Sela koje su 
odmjerile snage u finalu. Fizički jače i spremni-
je gošće iz Varaždina zasluženo su pobijedile i 
osvojile prvo mjesto. U borbi za treće mjesto 

ekipa Podravke 
bila je bolja od 
Ivanića a ekipa iz 
Kaštela uvjerljivo 
je u borbi za peto 
mjesto svladala 
ekipu Lokomo-
tive.

U obje katego-
rije izabrane su i 
najbolje rukome-
tašice. Tako je u 
konkurenciji mla-
đih kadetkinja 
najboljom igrači-
com proglašena 
Monika Beljo iz 
Podravke, najbo-
ljom vratarkom 

Antonija Jukić, također iz Podravke, a naje-
fikasnija s 22 postignuta gola bila je Marija 
Vukorepa iz Kaštela.

U konkurenciji djevojčica najboljom igra-
čicom proglašena je Elena Halili iz Koke, 
najbolja vratarka bila je Iva Kapetanović iz 
Kaštela, a najefikasnija s 23 postignuta gola 
bila je Ivona Tvorić iz Podravke. 

Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik 
Dugog Sela Boris Mahač i predsjednik ŽRK 
Dugo Selo Zlatko Lasan.

Ta. P. 
Fotografije: J.B.  

Rukometni «Memorijalni turnir Đure 
Dubenika» u konkurenciji mlađih kadeta 
‘92 godište održavao se dva dana i to 15. i 
16. rujna. U organizaciji Muškog rukomet-

nog kluba Dugo Selo, okupilo se 5 domaćih 
ekipa. Natjecale su se 
selekcije 1.Hrvatske 
lige Zapad, Sjever, 
Jug te Croatia Osigu-
ranje Zagreb i Dugo 
Selo. Turnir je osvo-
jila ekipa Zagreba s 3 
pobjede i 1 porazom. 
Drugi je bio Zapad 
s 2 pobjede, 1 neri-
ješenom utakmicom 
i 1 porazom. Ekipa 
Dugog Sela osvojila je 
treće mjesto. Četvrti je 
Sjever, a peti Jug. Pred 
mnogobrojnom publi-
kom, u kojoj su sjedi-
li i članovi hrvatskog 
rukometnog saveza, 

podijeljena su i priznanja najboljim igrači-
ma turnira. Najboljim igračem proglašen je 
Jurica Vidaček iz ekipe Sjevera, strijelac je 
Ante Kaleb iz Dugog Sela, vratar Filip Ivić 

iz Zagreba. Sastavljena je 
i najbolja sedmorka - Filip 
Ivić, Marko Težak, Juri-
ca Vidaček, Ante Kaleb, 
Jakov Vranković, Mati-
ja Čirković i Dominik 
Smojver. Turnir su pratili 
Silvijo Ivandija, izbornik 
kadetske reprezentaci-
je, zlatni olimpijac Slav-
ko Goluža te Zvonimir 
Bilić. U sklopu Memori-
jala predstavio se i Kyo-
kushin karate klub Dugo 
Selo prezentacijom svojih 
borilačkih vještina.

A. M. Š. i J. K. B.
Fotografije: 

Jasminka Kokot Bambić 

Sanacija krovišta Gradske sportske dvorane 
bila je jedna od tema o kojima se raspravljalo na 
17. sjednici Upravnog vijeća Sportskog centra. 
Iako je krovište dvorane već u nekoliko navrata 
sanirano od strane izvođača radova, problem 
prokišnjavanja nije trajno riješen. Ravnatelj 
Sportskog centra Miroslav Škrlec upozorio je 
i na opasnosti po korisnike dvorane u slučaju 
mokrog poda, pri čemu može doći do padova 
i ozljeda. Pročelnik Upravnog odjela za gradi-

teljstvo Goran Bučević informirao je članove 
Vijeća o činjenici da je od izvođača radova, tvrt-
ke Zagorje Tehnobeton već u nekoliko navrata 
zatraženo trajno uklanjanje nedostataka, ali sva 
rješenja dosada bila su kratkog vijeka. S obzirom 
da je krovište još uvijek pod garancijom, done-
sen je zaključak da se od ovlaštenog i stručnog 
projektanta specijaliziranog za krovišta takvog 
tipa zatraži projekt trajne sanacije krovišta, te 
da se zatraži od izvođača radova da u što kra-
ćem roku sanira krovište prema predloženom 
projektu. 

Članovi Upravnog vijeća raspravljali su i o 
financijskom izvješću Ustanove Sportski centar 
za prvih šest mjeseci ove godine. Materijalni 
– financijski izdaci za prvih šest mjeseci iznose 
300 tisuća kuna, dok su prihodi sportske dvo-
rane 376 tisuća kuna. Pri tom je istaknuto da 
su u 2007. godini prihodi od vanjskih korisnika 

sportske dvorane iznosili 148 tisuća kuna, što 
je znatno povećanje u odnosu na 2006. godinu 
kada su ti prihodi u istom razdoblju iznosili 32 
tisuće kuna. Ravnatelj Miroslav Škrlec predočio 
je i listu dužnika od kojih je najveći nepodmireni 
dug u iznosu od 31 tisuću kuna ima Nogometni 
klub Dugo Selo. Također se raspravljalo i o sat-
nici korištenja sportske dvorane pri čemu je ista-
knuto da neki klubovi koriste veću satnicu nego 
što je to dogovoreno početkom godine. Nakon 

rasprave donesen je zaključak o 
hitnoj naplati postojećih dugova, 
a zaključeno je također da se od 
strane Zajednice športskih udruga 
grada Dugog Sela naplaćuje počet-
kom godine dogovorena satnica, 
a da troškove povećanja satnice 
klubovi snose sami. 

Ravnatelj Sportskog centra 
Miroslav Škrlec upoznao je člano-
ve Vijeća s prijedlogom uređenja 
vanjskog igrališta. Prema prihvaće-
nom prijedlogu vanjsko igralište će 
se ograditi, postavit će rasvjetu, i 
umjetnu travu, pri čemu će se pove-
ćati mogućnost korištenja vanjskog 
igrališta za organizaciju turnira u 
rukometu, odbojci i malom nogo-
metu. Donijeli su zaključak da se 
do sljedeće sjednice Upravnog 
vijeća prikupe sve ponude kako bi 
se saznao i točan iznos predložene 

investicije.
Članovi Vijeća informirani su i o početku 

rada ugostiteljskog objekta unutar Sportske dvo-
rane, uređenju dječjeg igrališta kao i o korištenju 
teretane pri čemu je rečeno da će teretanu osim 
sportaša, članova Zajednice športskih udruga 
grada moći koristiti i građani prema unaprijed 
utvrđenom rasporedu, a određena je i cijena 
korištenja dvorane u iznosu od 100 kuna mje-
sečno. 

 Zbog učestalih devastacija okoliša dvora-
ne, članovi Vijeća razmatrali su i mogućnost 
postavljanja video-nadzora, ali kako je izvijestio 
ravnatelj dvorane, nakon posljednje devastacije 
okoliša pojačan je policijski nadzor a kako od 
početka rujna policijske patrole tijekom noći 
svaki sat obilaze dvoranu nije bilo nikakvih pro-
blema.                                                                                                                                                 Tekst i fotografija:

J. K. B. 

Pobjeda Sesvečana u kuglanju
U okviru 14. dugoselskih jeseni odigrana je prijateljska utakmica između Kuglačkog kluba 

«Dugo Selo 1934» i KK «Sesvete», kluba iz 2. Hrvatske kuglačke lige – Centar. Najavljen sastav 
prvoligaša KK «Novska» zbog svojih obveza u prvenstvu nije mogao nastupiti pa je odigrana 
utakmica s drugoligašem. Iako rezultat nije važan u ovakvim prijateljskim susretima, iskusniji 
sastav Sesvečana slavio je s rezultatom 7:1, odnosno Dugo Selo je oborilo ukupno 3 040, a Sesvete 
3 066 čunjeva. Najbolji rezultat utakmice postigao je član KK «Dugo Selo 1934» Vlado Šoštarić s 
548 oborenih čunjeva.

 Jadranko KEREKOVIĆ 

Čestitke na sudjelovanju i dobroj igri, te nagrade najboljim uručili su 
gradonačelnik Boris Mahač i Zlatko Lasan. 

Dugoselska ekipa na trećem mjestu 

Podjela odličja najuspješnijima 

Prezentacija Kyokushin karate kluba "Dugo Selo" 

Održana 17. sjednica Upravnog vijeća Sportskog centra

Neophodna sanacija krovišta 
sportske dvorane

Pojačane policijske ophodnje dale rezultat. Za sada nema više 
lomljenja drveća, čupanja cvijeća, prevrtanja žardinjera…

Svake godine na Rabu u Suhoj Punti održava 
se Ljetni kamp, u razdoblju od 24. kolovoza 

do 1. rujna, kao pripreme za natjecanja kyokus-
hin karatista za predstojeću sezonu. Okupi se 

uvijek veliki broj sudionika iz 
cijele Hrvatske, a ove godine 
je sudjelovalo oko 50 karate-
ka. Ljetni kamp vodi majstor 
Sensei Karmazin Georgi, 4. 
Dan, koji je došao iz Mađarske 
s nekoliko svojih učenika. Iz 
Kyokushin karate kluba Dugo 
Selo u kampu sudjelovali su 
Ivana i Leo Keri. Svakodnevno 
su imali po 3 naporna trenin-
ga, kojima su usavršavali svoje 
znanje u Kyokushin karateu. 
Stoga je, uz nešto slobodnog 
vremena i za boravak na plaži, 
Ljetni kamp bio izuzetno edu-
kativan.                          

                             Ivana KERI

Članovi Kyokushin karate u ljetnom kampu 

Nakon ljetnih priprema na Rabu članovi Karate kluba prikazali 
vještine tijekom Dugoselskih jeseni

Povodom obilježavanja Dana 
Hrvatskog olimpijskog odbora 
Zajednica športskih udruga Dugo 
Selo organizirala je 10. rujna natje-
canja te kratka izlaganja o športu 
i olimpizmu. Obilježje akcije, koja 
se održava na nacionalnoj razini, i 
poveznica svih sudionika je maji-
ca bijele boje koja na simboličan 
način predstavlja prijateljstvo, mir 
i šport. Tako su se u organizaciji 
Dječjeg vrtića Dugo Selo održala 
«mini» športska natjecanja i pra-
teće aktivnosti, kao što je crtanje 
na temu športa. Grupe «Srčeki» i 
«Bubamare» prezentirali su šport-
ske vještine na rukometnom igra-
lištu. U Osnovnoj školi učenici su 
obilježili dan brojnim športskim 
aktivnostima, poput igranja odbojke. Centralno 
obilježavanje organizirano je u Gradskoj sport-
skoj dvorani gdje se održao malonogometni 
turnir veterana između dugoselskih sportskih 
djelatnika i profesora Srednje škole Dugo Selo. 
U ovom zanimljivom športskom susretu kojeg 
su pratili srednjoškolci, pobjedu su odnijeli 

športski djelatnici, dok su u košarkaškoj uta-
kmici istih ekipa koja je isti dan održana, bili 
bolji profesori dugoselske Srednje škole.

Tekst:
A. M. Š. i I. G. O. 

Fotografije:
I. G. O.

Obilježen Hrvatski olimpijski dan

Streljaštvo – disciplina koja je zaokupila vrtićku djecu 
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SPORTSKE VIJESTI
Održana ribička natjecanja kadeta i juniora Zagrebačke županije 

19Dugoselska kronika 29. rujna 2007. 

U sklopu 14. dugo-
selskih jeseni pod 
pokroviteljstvom 

Gradskog poglavarstva 
i Turističke zajednice 
grada Dugog Sela, a 
u organizaciji ŠRD 
"Dugo Selo" 9. rujna na 
jezeru Ciglana I. odr-
žano je V. kolo kade-
ta i IV. završno kolo 
juniora Zagrebačke 
županije. Natjecanje 
je održano u disciplini 
"Lov ribe udicom na 
plovak", a na natjeca-
nju je nastupilo devet 
ekipa kadeta iz Strmca, 
Rakitja, Zaprešića, 
Zeline, Križa, Kerestinca (dvije ekipe), 
Orešja i domaćina Dugog Sela te pet juniora 
koji su ostvarili sljedeće rezultate:

Najbolji natjecatelj na stazi bio je Ivan 
Kontak iz ŠRD " Rak " Rakitje s 1 761 
grama ribe. Ekipa ŠRD „Dugog Sela“ zauze-
la je četvrto mjesto ekipno i nakon pet kola 

zauzima peto mjesto 
ukupno. Završno VI. 
kolo biti će održano 
23. rujna na jezeru u 
Zelini. Pojedinačno 
nakon pet kola Dino 
Fuks je treći pojedi-
načno, Tomislav Sam-
bolić 18., Antonio 
Horvat 20., a Mario 
Gašpar 33.

Glavni sudac na 
natjecanju bila je 
Danijela Krčmar, a 
voditelji ekipa ŠRD 
„Dugo Selo“ bili su 
Mladen Sambolić 
(kadeti) i Vanja Peke-
ra (juniori). Uz ribički 
pozdrav BISTRO! 

 Mladen FUKS,
koordinator za natjecanje

Najuspješniji Fuks, Horvat i Sambolić

Juniori: Pojedinačno
1. mjesto Matej Imprić ŠRD "Sredičko" Sredičko s 1348 gr. ribe
2. mjesto Tomislav Horvat ŠRD "Dugo Selo" Dugo Selo  s 1336 gr. ribe
3. mjesto Nikolina Kapelski ŠRD "Šaran" Križ s 379 gr. ribe

Juniori su s ovim kolom završili natjecateljsku sezonu za 2007. godinu u kojoj je nastupalo 
devet natjecatelja i konačni rezultat pojedinačne lige za juniore je sljedeći:

1. mjesto Zvonimir Crnilo ŠRD "Sredičko" Sredičko s 5.932 gr. ribe
2. mjesto Tomislav Horvat ŠRD "Dugo Selo" Dugo Selo s 6.578 gr. ribe
3. mjesto Nikolina Kapelski ŠRD "Šaran" Križ s 5.971 gr. ribe
6. mjesto Hrvoje Mužević ŠRD "Dugo Selo" Dugo Selo s 5.582 gr. ribe

Najbolji pojedinci na natjecanju

Natjecatelji ŠRD Dugo Selo

Dvije srebrene medalje Đuri Paružu
Naš atletski veteran Đuro Paruž polovicom srpnja sudjelovao je na međunarodnom prvenstvu 

Hrvatske u atletici za veterane te je osvojio dvije srebrene medalje u disciplini na 100 metara i na 
1500 metara. U utrci na 100 m sudjelovao je i svjetski prvak Branko Tepšić koji je osvojio prvo 
mjesto. Na natjecanju su sudjelovali veterani starosne dobi iznad 30 pa do 80 godine, stoga uspjeh 
Paruža, 60-godišnjaka, je time veći s obzirom na konkurenciju puno mlađih trkača.  

Đuro Paruž član je Atletskog kluba «Zagreb». Trči zagrebačku cross ligu i trenutno je na 2. 
mjestu u kategoriji trkača starih 60 godina.                                                                              I. G. O. 

U organizaciji Nogometnog kluba «SAVA», 
tradicionalno već sedmu godinu za redom, 
18. i 19. kolovoza u Sop Hrušćici održan je 
nogometni turnir pod nazivom Kup Gornja 
Posavina. Turniru se odazivaju i redovito 
sudjeluju klubovi s područja Posavine i 
susjednih mjesta. Uz domaćina, ove godine 
nastupali su nogometni klubovi Rugvica, 
Oborovo, Hrebinec, Sesvetski Kraljevec, 
Podsused i veteranska ekipa NK Flex-o.

Nakon izlučnog dijela natjecanja, u 
završnici su se susrele ekipe Sesvetskog 
Kraljevca, Podsuseda, Save i NK Flex-o. U 
finalnoj utakmici, ekipa Sesvetskog Kraljevca 
pobijedila je Podsused rezultatom 2:0 i tako 
postala pobjednik ovogodišnjeg Kup-a.

U utakmici za treće mjesto NK Sava bila 
je bolja od NK Flex-o. Za najboljeg igrača 
turnira jednoglasno je proglašen I. Hunić 

(NK Sesvetski Kraljevec), najbolji strijelac 
bio je Maltar (NK Sesvetski Kraljevec) sa 
četiri postignuta pogotka, dok je za najboljeg 
golmana izabran Z. Nikolić (NK Podsused). 
Ovim putem organizator se zahvaljuje svim 
sponzorima, sucima I. Bergovcu, Z. Ilčiću 
i M. Krnetiću, a posebna zahvala upućena 
je i Nogometnom središtu Dugo Selo koje 
redovito pomaže u organizaciji. Tajnik NK 
Sava, I. Kuleš ocijenio je ovogodišnji Turnir 
vrlo uspješnim te je izrazio zadovoljstvo što je 
zadržana tradicija i produbljeno prijateljstvo 
igrača i sportskih djelatnika lokalnih 
nogometnih ekipa. Isto tako važno je istaći 
kako su utakmice odigrane na igralištu i 
sportskom centru koji je nanovo renoviran, 
budući je igralište u potpunosti ograđeno, a 
službene prostorije obnovljene.

M. ŠARIĆ

Kadeti : Ekipno
1. mjesto  ŠRD "Štuka" Strmec
2. mjesto  ŠRD "Som I" Kerestinac
3. mjesto  ŠRD "Rak" Rakitje

Sektorski plasman

SEKTOR „A“
1. mjesto  Ivan Kontak  ŠRD "Rak" Rakitje s 1761 gr. ribe
2. mjesto Valentino Jakopač  ŠRD "Štuka“ Strmec s 1300 gr. ribe
3. mjesto Marko Šafranec ŠRD "Zelina" Zelina s   922 gr. ribe
7. mjesto Antonio Horvat  ŠRD "Dugo Selo"  s   687 gr. ribe

SEKTOR „B“
1. mjesto Ivan Turković  ŠRD "Zelina" Zelina s 1275 gr. ribe
2. mjesto Tomislav Bradač  ŠRD "Štuka“ Strmec s 1061 gr. ribe
3. mjesto Tomislav Sambolić ŠRD "Dugo Selo" s   687 gr. ribe

SEKTOR „C“
1. mjesto Dino Fuks  ŠRD "Dugo Selo" s 1050 gr. ribe
2. mjesto Filip Majsec ŠRD "Som I“ Kerestinac s 1030 gr. ribe
3. mjesto Kristijan Filipčić ŠRD "Som II“ Kerestinac  s   981 gr. ribe

Održan sedmi Turnir «GORNJA POSAVINA»

Pobjednička ekipa Sesvetskoga Kraljevca 

Natjecateljska sezona dugoselskih stolnote-
nisača počela je s natjecanjem najmlađih igrača 
Kluba. U Čakovcu je 25. i 26. kolovoza odigrano 
13. otvoreno međunarodno prvenstvo u stolnom 
tenisu na kojem su nastupila devetorica naših 
mladih igrača. U kategoriji kadeta nastupili su 
Augustin Papak koji nije uspio proći prvu fazu 
natjecanja po grupama i Franjo Novosel koji je 
u osmini finala izgubio od kadetskog reprezen-
tativca BiH-a Ivana Bobaša iz Viteza. U katego-
riji mlađih kadeta nastupili su Zvonimir Solina, 
Dominik Križan i Antonio Papak, nisu prošli 
prvu fazu natjecanja po grupama, dok je Hrvoje 
Kartelo uz vrlo dobru igru dospio do osmine 
finala. Kod najmlađih kadeta nastupili su Filip 
Prgomet i Tomislav Nagy koji nisu uspjeli proći 
natjecanje po grupama, dok je Matej Murat oče-
kivano osvojio 3. mjesto u svojoj kategoriji.

U subotu 1. rujna u zagrebačkom Domu 
sportova odigran je 1. otvoreni turnir U-21 za 
seniorke i seniore. Na Turniru su nastupili seni-
ori Bruno Petrović koji se plasirao između 21. i 
27. mjesta, dok je Hrvoje Štaba zauzeo 7. mjesto. 
Istog dana u Zadru je odigran 3. memorijal 
Barba Tomo Amižić na kojem su nastupili, u 
kategoriji kadeta, Franjo Novosel koji se plasirao 
u osminu finala, baš kao i Hrvoje Kartelo u kate-
goriji mlađih kadeta. U najmlađoj kategoriji naj-
mlađih kadeta Matej Murat je osvojio 2. mjesto.

U nedjelju 2. rujna u Gradskoj dvorani u 
Dugom Selu odigran je 1. otvoreni turnir Zagre-
bačke županije u stolnom tenisu. Turnir je oku-
pio igračice i igrače iz pet klubova naše župani-
je. U kategoriji najmlađih kadetkinja Gabrijela 
Kostanjevac zauzela je 8. mjesto, Ana Zovko 7. 
mjesto, Ana Murat 6. mjesto, Tea Bikić 4. mjesto 
i Ingrid Stipić 3. mjesto. Kod najmlađih kadeta 
Tomislav Nagy zauzeo je 4. mjesto, Filip Prgomet 
3. mjesto, Matej Murat 2. mjesto, a Mislav Ćuže 
1. mjesto. U kategoriji mlađih kadeta Antonio 
Papak zauzeo je 6. mjesto, Zvonimir Solina 5. 
mjesto, Dominik Križan 4. mjesto, Mislav Ćuže 
3. mjesto i Hrvoje Kartelo 2. mjesto. I na kraju 
u kategoriji kadeta Augustin Papak osvojio je 4. 
mjesto.

U nedjelju 9. rujna u zagrebačkom Domu 
sportova odigran je Kvalifikacijski turnir regije 
srednja Hrvatska za učešće na pozivnim turni-
rima druge grupe na kojima će nastupiti po 20 
najboljih iz svih regija Hrvatske. Kod mlađih 
kadeta nastupilo je sedam naših mladih igrača. 
Filip Prgomet plasirao se između 25. i 30. mje-
sta. Antonio Papak zauzeo je 18. mjesto, Mislav 
Ćuže 17. mjesto, Matej Murat 12. mjesto, Hrvoje 
Kartelo 11. mjesto, a Dominik Križan 6. mjesto. 
Nitko od mlađih kadeta nije se plasirao na poziv-
ni turnir druge grupe. Mlađe kadetkinje su bile 
nešto uspješnije od svojih kolega. Ana Zovko 
zauzela je 8. mjesto, Tea Bikić 5. mjesto, a Ingrid 
Stipić 4. mjesto što joj je omogućilo plasman na 
pozivni turnir druge grupe. Kadeti također nisu 
bili uspješni. Augustin Papak plasirao se između 
12. i 15. mjesta, a Franjo Novosel zauzeo je 7. 
mjesto. Kod juniora Tomislav Ščančar zauzima 

10. mjesto, a Franjo Novosel 6. mjesto. U najsta-
rijoj kategoriji, seniora imali smo najviše uspje-
ha. Bruno Petrović zauzeo je 14. mjesto, Hrvoje 
Štaba 6. mjesto, Krunoslav Belić 5. mjesto, a 
Alen Jalžabetić 2. mjesto. Iz ove grupe na poziv-
ni turnir druge grupe plasirala su se dva naša 
seniora Alen Jalžabetić i Krunoslav Belić.

Slab početak u natjecanju 1. 
Hrvatske stolnoteniske lige

Stolnotenisači STŠK “Dugo Selo“ su u četvr-
tak, 13. rujna, odigrali utakmicu prvog kola 1. 
Hrvatske stolnoteniske lige. Otvaranje sezone 
na domaćem parketu nimalo uspješno, gosti, 
ekipa STK Vodovod iz Osijeka slavila je s uvjer-
ljivih 4:0. Iako je gostujući sastav ove sezone 
jedna od najkvalitetnijih ekipa lige, to ne može 
opravdati u najmanju ruku blijedo izdanje doma-
ćih igrača koji su u čitavom meču uspjeli dobiti 
samo jedan set.

U subotu 15. rujna dugoselski stolnotenisači su 
u Puli odigrali utakmicu drugog kola 1. Hrvatske 
stolnoteniske lige protiv STK Pula. Mada su naši 
stolnotenisači bili favoriti u ovom meču uslijedi-
lo je neugodno iznenađenje, zabilježen je drugi 
poraz u nizu od 2:4, a ekipa se našla na samom 
dnu prvenstvene tablice.

Poraz od austrijskog kluba 
UTTC Romerquelle Langenlois

Ponedjeljak 17. rujna u Gradskoj sportskoj 
dvorani u Dugom Selu odigrana je utakmi-
ca drugog kola Europske superlige između 
STŠK “Dugo Selo“ i austrijskog kluba UTTC 
Romerquelle Langenlois. Kako smo već navikli 
ove sezone gosti su ponovo bili bolji i pobijedili 
su s rezultatom 6:3.

U subotu 22. rujna u Zagrebu je odigran 1. 
pozivni turnir seniora 2. grupe. Na Turniru 
su nastupila dva naša seniora: Alen Jalžabetić 
koji je na kraju podijelio 9. odnosno 10. mjesto, 
a Hrvoje Štaba je na kraju podijelio 17. i 18. 
mjesto.

Od petka do nedjelje 21. - 23. rujna u Osijeku 
je odigran 10. memorijal Matija Gregić. Na tur-
niru su nastupila petorica naših mladih igrača. 
U kategoriji najmlađih kadeta ekipno, ekipa 
STŠK “Dugo Selo“ je nastupila u sastavu Matej 
Murat i Mislav Ćuže i osvojila 2. mjesto. U poje-
dinačnom dijelu natjecanja Mislav Ćuže dospio 
je u četvrt – finale dok je Matej Murat osvojio 
3. mjesto. U kategoriji mlađih kadeta nastupila 
su tri naša igrača samo u pojedinačnom dijelu 
natjecanja, s nešto malo manje uspjeha od svojih 
mlađih kolega. Dominik Križan plasirao se u 
šesnaestinu – finala dok su se Mihael Ćuže i 
Hrvoje Kartelo plasirali u osminu – finala.

Zvonko POKAS

Počela sezona u Stolnoteniskom športskom 
klubu «Dugo Selo»

Na terenima Teniskog kluba Dugo Selo 
25. i 26. kolovoza održan je turnir za dječa-
ke i djevojčice do deset godina. To je treći 
turnir u ciklusu turnira do deset godina 
u organizaciji Teniskog saveza Zagrebačke 
županije i Međužupanijskog saveza središnje 
Hrvatske, a po prvi puta se takvo događanje 
održalo u Dugom Selu. Sudjelovalo je 12 
dječaka i 10 djevojčica najvećim dijelom iz 
Zagrebačke županije, ali i šire. Najuspješ-
niji su s velikim zadovoljstvom i osmjehom 
ponijeli kućama vrijedne nagrade. Uspjeh 
je zabilježila i mlada tenisačica Teniskog 
kluba Dugo Selo Mihaela Svetec osvojivši 2. 
mjesto glavnog turnira nakon Karlovčanke 
Hane Vujčić. Od dječaka 1. mjesto osvojio 
je Patrik Kovač iz Velike Gorice, a 2. mjesto 
Benjamin Kuten iz Vrbovca. Za organizaciju 
turnira pobrinuli su se Ninoslav Samac, taj-
nik Teniskog saveza Zagrebačke županije, te 
Andre Joureau predsjednik Teniskog kluba 
Dugo Selo i glavni trener. 

Tekst i fotografija: A. J.

Turnir desetogodišnjaka u tenisu 

Mihaela Svetec najuspješnija iz 
TK Dugo Selo 

 Mlada teniska nada Dugog Sela 
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