
Na temelju članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Dugog 
Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/15) i članka 3. Zaključka gradonačelnika 
Grada Dugog Sela o objavi javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za 
izgradnju dječjeg igrališta na području Mjesnog odbora Kopčevec ili Mjesnog odbora 
Dugo Selo – Zapad (južno od Zagrebačke ulice), KLASA: 940-01/19-05/65, URBROJ: 
238/07-01-04/01-19-1 od 17. rujna 2019.,  gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 17. 
rujna 2019., donosi 
  

Z A K L J U Č A K 
o osnivanju Povjerenstva za kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta  

na području Mjesnog odbora Kopčevec ili Mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad 
 (južno od Zagrebačke ulice). 

 
Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta na području 
Mjesnog odbora Kopčevec ili Mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad (južno od Zagrebačke 
ulice) u svrhu izgradnje dječjeg igrališta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
Povjerenstvo otvara i razmatra ponude odnosno prijave, utvrđuje ispunjavaju li 
ponuditelji sve uvjete iz poziva, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda te 
utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude. 
Povjerenstvo može, uz prethodnu najavu ponuditeljima, obići sve nekretnine za koje su 
dostavljene ponude. 

Nepravovremene i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati. 
 

 
Članak 3. 

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 
 

Članak 4. 
U Povjerenstvo se imenuju: 
 1. Zvonko Novosel-Dolnjak, za predsjednika  
 2. Renata Jelečki, za zamjenicu predsjednika 
 3.   Kruno Blažinović,  za člana  
 4.  Stjepan Štefinovec, za člana  

5.          Marijo Vinko, za člana. 
 

Članak 5. 
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo i Upravni odjel 
za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika 
 

Članak 6. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 
Grada Dugog Sela.  
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