Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/20
URBROJ: 238/07-03-04/06-21-2
Dugo Selo, 15. lipnja 2021. godine

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA
ZAPISNIK
sastavljen dana 15. lipnja 2021. godine, na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća
Grada Dugog Sela, koja se održava u Glazbenoj školi Dugo Selo, s početkom u 17.00 sati.
Zapisničar je Marica Pokas.
NAZOČNI:

Kruno Blažinović, Darjan Budimir, Krešimir Cvijanović, Ivan Gereci,
Zvjezdana Jambrečec, Kristina Jelečki, Siniša Kljajić, Dino Kramer, Zlatko
Matacun, Mihael Pinter, Boris Savić, Ivica Šafarić, Stjepan Štefinovec, Luka
Tkalčević i Pave Vukelić.
Sjednici su nazočni g. Nenad Panian, gradonačelnik Grada Dugog Sela, gđa Jasminka
Kokot Bambić zamjenica gradonačelnika, g. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za
poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, g. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, g. Dean Dragičević,
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, gđa Zvjezdana Budor Klarić, službenica
ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za društvene
djelatnosti, gđica Nikolina Krvarić, viša stručna suradnica za pravne poslove, g. Nenad Haleuš –
Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, gđa Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg
vrtića Dugo Selo, Mara Mamuza, ravnateljica Osnovne škole Josipa Zorića Dugo Selo, g. Branko
Goleš, ravnatelj Osnovne škole Ivan Benković Dugo Selo, gđa. Darinka Svetec, ravnateljica
Srednje škole Dugo Selo, vlč. Ivan Valentić, vlč. Tomislav Kralj, vlč. Ilija Grgić i predstavnici
javnog priopćavanja.
Nakon himne "Lijepa naša domovino", koju su izveli g. Mario Bokun i g. Viktor Brezak,
nazočni minutom šutnje odaju počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata.
Sjednicu otvara g. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća
i Gradonačelnika, kao osoba ovlaštena za sazivanje, predsjedanje i rukovođenje konstiturajućom
sjednicom do određivanja osobe, koja će, sukladno zakonu, preuzeti daljnje predsjedanje

konstituirajućom sjednicom. Sjednica je sazvana temeljem članka 87. stavka 1. Zakona o
lokalnim izborima.
g. Mladen Šestan pozdravlja nazočne članice i članove Gradskog vijeća, čestita im na izboru te
im želi uspješan četverogodišnji rad i ispunjenje programskih ciljeva zbog kojih su im građani
Grada Dugog Sela ukazali povjerenje na izborima.
Pozdravlja nazočne goste, g. Nenada Paniana, gradonačelnika Grada Dugog Sela, gđu Jasminku
Kokot Bambić, zamjenicu gradonačelnika te im čestita na ostvarenom izbornom rezultatu.
Također pozdravlja direktore trgovačkih društava i ravnatelje ustanova u vlasništvu, odnosno
suvlasništvu Grada Dugog Sela, ravnateljicu Srednje škole Dugo Selo, ravnateljicu OŠ Josipa
Zorića, ravnatelja OŠ Ivan Benković, župnike dugoselskih župa i upravitelja Misijske kuće u
Prozorju, pročelnike gradskih upravnih tijela kao i službenice gradske uprave, predstavnike
medija i sve građane koji prate ovu sjednicu elektroničkim putem.
Napominje da su vijećnici dobili dnevni red za današnju sjednicu, ovaj dnevni red je
limitiran zakonskim odredbama i odnosi se na čin konstituiranja Gradskog vijeća i u ovom
trenutku isti nije moguće mijenjati, niti dopunjavati, niti se o njemu glasuje. Međutim, nakon
konstituiranja Gradskog vijeća, odnosno izbora predsjednika, predsjednik može predložiti
dopunu dnevnog reda, sukladno članku 4. stavku 2. Poslovnika.
Pristupa se utvrđivanju kvoruma.
Nakon prozivke vijećnika, g. Mladen Šestan konstatira da je utvrđeno postojanje
kvoruma, da je konstituirajućoj sjednici nazočno svih 15 vijećnika, da su ispunjene zakonske
pretpostavke za pristupanje konstituiranju Gradskog vijeća prema dnevnom redu, kako slijedi:

Dnevni red:

-Utvrđivanje kvoruma
1.Izbor Mandatne komisije
2.Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

-utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika
-svečana prisega članova Gradskog vijeća
1.Izbor Odbora za izbor i imenovanja
2.Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
3.Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
4.Izbor Odbora za financije i proračun

g. Mladen Šestan napominje da sukladno članku 34. stavku 1. Statuta Grada Grada Dugog Sela,
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. Izbor predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća obavlja se javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata, odnosno,
posebno za predsjednika i također posebno za svakog potpredsjednika. Naglašava da se
sukladno članku 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Gradsko vijeće
smatra konstituiranim izborom predsjednika, na prvoj sjednici, na kojoj je nazočna većina
članova.

Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.
T o č k a 1.
Izbor Mandatne komisije
g. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
ističe da se sukladno članku 47. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela,
Mandatna komisija sastoji od predsjednik i 4 člana, koji se biraju iz reda članova Gradskog
vijeća. Prema članku 5. stavku 1. Poslovnika, ista se bira na konstituirajućoj sjednici na prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika Gradskog vijeća, dakle, na prijedlog najmanje pet gradskih
vijećnika, s tim da je njen sastav približno razmjeran stranačkom sastavu Gradskog vijeća. O
prijedlogu kandidata za predsjednika i članove, kako ovog tako i svih radnih tijela Gradskog
vijeća, glasuje se u cjelini, sukladno članku 36. stavku 5. Poslovnika.
Poziva vijećnike da predlože predsjednika i članove Mandatne komisije te izvješćuje
vijećnike da je, kao predsjedavajući, dobio jedan prijedlog za izbor Mandatne komisije.
Prijedlog je potpisan od grupe vijećnika i to: Kruno Blažinović, Krešimir Cvijanović, Boris
Savić, Zvjezdana Jambrečec, Zlatko Matacun, Siniša Kljajić, Kristina Jelečki i Mihael Pinter.
Prijedlog ove grupe vijećnika za Mandatnu komisiju je sljedeći: Zlatko Matacun, za
predsjednika, Kristina Jelečki, Stjepan Štefinovec, Krešimir Cvijanović i Luka Tkalčević, za
članove.
Potpisani prijedlog vijećnika za izbor Mandatne komisije prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
g. Mladen Šestan otvara raspravu, konstatira da se nitko nije prijavio za raspravu, zaključuje
raspravu i predlaže da se glasuje o zaprimljenom prijedlogu.
g. Mladen Šestan daje na glasovanje prijedlog grupe vijećnika: Kruno Blažinović, Krešimir
Cvijanović, Boris Savić, Zvjezdana Jambrečec, Zlatko Matacun, Siniša Kljajić, Kristina Jelečki i
Mihael Pinter za izbor Mandatne komisije u sastavu: Zlatko Matacun, za predsjednika, Kristina
Jelečki, Stjepan Štefinovec, Krešimir Cvijanović i Luka Tkalčević, za članove, pa Gradsko vijeće,
većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova "za", 5 "suzdržanih" glasova) donosi

ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
1. U Mandatnu komisiju biraju se:
−za predsjednika ZLATKO MATACUN
−za članove:
1.KRISTINA JELEČKI
2.STJEPAN ŠTEFINOVEC
3.KREŠIMIR CVIJANOVIĆ

4.LUKA TKALČEVIĆ
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
g. Mladen Šestan u 17.15 sati određuje stanku od 20 minuta i poziva Mandatnu komisiju da
održi sjednicu i pripremi izvješće.
Nakon stanke Gradsko vijeće u 17,30 sati nastavlja s radom.
T o č k a 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
do izbora predsjednika
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća
g. Mladen Šestan poziva predsjednika Mandatne komisije, g. Zlatka Matacuna, da podnese
Izvješće.
g.Zlatko Matacun predsjednik Mandatne komisije, na temelju članka 47. stavka 1. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, podnosi Izvješće o provedenim izborima za članove
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, izabranim gradskim vijećnicima, mirovanju mandata,
zamjenicima vijećnika te o verifikaciji mandata.
Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Dugog Sela provedeni su 16. svibnja 2021. godine,
sukladno Odluci o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'', broj 39/21), a u skladu sa Zakonom o
lokalnim izborima (''Narodne novine'', broj 144/12, 121/16, 98/19,42/20, 144/20 i 37/21 – u
daljnjem tekstu: Zakon). Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugog Sela je 19. svibnja 2021.
objavilo Konačne rezultate izbora članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela provedenih 16.
svibnja 2021., KLASA: 013-01/21-01/12, URBROJ: 238/07-21-2, koji su sastavni dio ovog
Izvješća.
Prema Konačnim rezultatima, od ukupno 16.796 birača upisanih u popis birača, glasovanju je
pristupilo 5.969 birača, odnosno 35,54%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 5.965
birača, odnosno 35,51%. Važećih listića bilo je 5.821, odnosno 97,59%. Nevažećih je bilo 144
listića, odnosno 2,41%.
Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

1.634 glasa 28,07%

STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I
SOLIDARNOSTI"
- "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ
- HSS BRAĆE RADIĆ
Nositelj kandidacijske liste: Darjan Budimir
2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

1.493 glasa 25,64%

Nositelj kandidacijske liste: Nenad Panian
3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

929 glaso

15,95%

va

Nositelj kandidacijske liste: Siniša Kljajić
4.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE SDP
Nositeljica kandidacijske liste: Jadranka Robić

575 glasov 9,87%
a

5.

DOMOVINSKI POKRET - DP

418 glaso

7,18%

va

Nositelj kandidacijske liste: Luka Tkalčević
6.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

214 glasov 3,67%
a

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
Nositelj kandidacijske liste: Stjepan Babić
7.

MOST
Nositelj kandidacijske liste: Antonio Nikolić
8.

202 glasa

3,47%

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

197 glaso

3,38%

81 glas

1,39%

va

Nositelj kandidacijske liste: Rade Bilić
9.

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj kandidacijske liste: Stefan Novak
10.

HRVATSKA RADIĆEVSKA STRANKA - HRS

78 glaso 1,33%
va

Nositelj kandidacijske liste: Nenad Sedlar

Na temelju članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Dugog Sela:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA - SKNL
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
- "365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ
Nositelj kandidacijske liste: Darjan Budimir
dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. Darjan Budimir
2. Ivan Gereci
3. Dino Kramer
4. Pave Vukelić
5. Ivica Šafarić
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: Nenad Panian
dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. Nenad Panian
2. Jasminka Kokot Bambić
3. Kruno Blažinović
4. Krešimir Cvijanović
5. Boris Savić
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: Siniša Kljajić
dobila je 3 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. Siniša Kljajić
2. Kristina Jelečki
3. Mario Murat
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositeljica kandidacijske liste: Jadranka Robić
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabrana:
1. Jadranka Robić
5. DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: Luka Tkalčević
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1. Luka Tkalčević

Nadalje, prema konačnim rezultatima drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika Grada
Dugog Sela i zamjenice gradonačelnika Grada Dugog Sela, koje je Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Dugog Sela objavilo 02. lipnja 2021., Mandatna komisija utvrđuje da je Nenad Panian iz
Dugog Sela, Zagrebačka 89, izabran za gradonačelnika Grada Dugog Sela, a Jasminka Kokot
Bambić iz Dugog Sela, Sportska ulica 2 za zamjenicu gradonačelnika, na izborima održanim 16.
svibnja, odnosno 30. svibnja 2021. godine (drugi krug izbora). Također se utvrđuje da su Nenad
Panian i Jasminka Kokot Bambić izabrani i za članove Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.
S obzirom na naprijed navedeno, Mandatna komisija konstatira da Nenadu Panianu i Jasminki
Kokot Bambić mandat u Gradskom vijeću Grada Dugog Sela miruje po sili zakona, sukladno
članku 90. stavku 4. Zakona.
Prema odredbi članka 81. stavka 1. Zakona, članovi predstavničkog tijela imaju zamjenike koji
obnašaju dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje ili prestane prije isteka

vremena na koje je izabran. Stavkom 4. istog članka i Zakona, propisano je da člana
predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.
Mandatna komisija je uvidom u kandidacijsku listu grupe birača nositelja Nenada Paniana
utvrdila da su prvi neizabrani kandidati s navedene liste Zvjezdana Jambrečec i Zlatko Matacun.
Slijedom navedenog, zamjenica Nenada Paniana je Zvjezdana Jambrečec iz Donjeg Dvorišća,
Dvoriška 39, a zamjenik Jasminke Kokot Bambić Zlatko Matacun iz Dugog Sela, Opetočka ulica
11.
Nadalje, 07. lipnja 2021. godine, izabrani član Gradskog vijeća Mario Murat, izabran na
kandidacijskoj listi grupe birača, nositelja liste Siniša Kljajića, dostavio je Upravnom odjelu za
poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika obavijest o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih
razloga, sukladno članku 79. stavku 7. Zakona.
Uvidom u kandidacijsku listu grupe birača nositelja Siniše Kljajića utvrđeno je da je sljedeći
neizabrani kandidat s navedene kandidacijske liste Mihael Pinter iz Dugog Sela, Zelengaj 8.
Dana 14. lipnja 2021. godine, izabrana članica Gradskog vijeća Jadranka Robić dostavila je
Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika obavijest o stavljanju mandata u
mirovanje, sukladno članku 79. Zakona, budući da, kao službenik Grada Dugog Sela, ne može
istovremeno biti i član predstavničkog tijela iste jedinice lokalne samouprave (članak 78. Zakona
– nespojivost dužnosti).
Sukladno odredbi članka 81. stavka 2. Zakona, člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i
član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste.
Predlagatelj kandidacijske liste Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP istog je dana
dostavila obavijest Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika da će
Jadranku Robić u Gradskom vijeću zamijeniti Stjepan Štefinovec iz Leprovice, Zagrebačka ulica
26.
Mandatna komisija utvrđuje da nije podnesena niti jedna ostavka na dužnost člana Gradskog
vijeća Grada Dugog Sela.
Slijedom navedenog, Mandatna komisija utvrđuje da se verificiraju mandati sljedećim gradskim
vijećnicima:
1.Darjan Budimir
2.Ivan Gereci
3.Dino Kramer
4.Pave Vukelić
5.Ivica Šafarić
6.Zvjezdana Jambrečec
7.Zlatko Matacun
8.Kruno Blažinović
9.Krešimir Cvijanović
10.Boris Savić

11.Siniša Kljajić
12.Kristina Jelečki
13.Mihael Pinter
14.Stjepan Štefinovec
15.Luka Tkalčević
Prema odredbi članka 87. stavka 4. Zakona, konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do
izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova.
Na temelju objavljenih konačnih rezultata za izbor članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela,
Mandatna komisija konstatira da je najviše glasova dobila kandidacijska lista: Hrvatska
demokratska zajednica – HDZ, Stjepan Kožić - Nezavisna lista – SKNL, "Bandić Milan 365 Stranka rada i solidarnosti" - "365 Stranka rada i solidarnosti", Hrvatska stranka umirovljenika –
HSU, Hrvatska demokršćanska stranka – HDS, Hrvatska seljačka stranka braće Radić – HSS te
da je prvi izabrani član s navedene kandidacijske liste Darjan Budimir koji će do izbora
predsjednika predsjedati konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.
Mandatna komisija predlaže Gradskom vijeću Grada Dugog Sela da primi na znanje ovo
Izvješće.
g. Mladen Šestan zahvaljuje g. Matacunu i konstatira da su vijećnici upoznati s Izvješćem
Mandatne komisije o provedenim izborima i izabranim vijećnicima. O Izvješću se ne raspravlja
niti se o njemu glasuje, Izvješće se prima na znanje i verificiraju mandati, kako je to u Izvješću i
navedeno. Sukladno odredbi čl. 84. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj
sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila
najviše glasova. Budući da je prema konačnim rezultatima izbora, a što je naznačeno u izvješću
Mandatne komisije, najviše glasova dobila kandidacijska lista Hrvatska demokratska zajednica –
HDZ, Stjepan Kožić - Nezavisna lista – SKNL, "Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti" "365 Stranka rada i solidarnosti", Hrvatska stranka umirovljenika – HSU, Hrvatska
demokršćanska stranka – HDS, Hrvatska seljačka stranka braće Radić – HSS te da je prvi
izabrani član s te liste g. Darjan Budimir, poziva g. Budimira da preuzme daljnje predsjedanje
sjednicom.
g. Darjan Budimir pozdravlja g. gradonačelnika i njegovu zamjenicu, gradske pročelnike i
gradske službenike, direktore gradskih trgovačkih društava, ravnatelje gradskih ustanova,
ravnateljice i ravnatelja osnovhih škola i srednje škole, predstavnike medije, župnike i sve
vijećnice i vijećnike i čestita im na izboru u Gradsko vijeće Grada Dugog Sela. Sukladno članku
6. Poslovnika slijedi polaganje svečane prisege, koja se polaže na način da predsjedavatelj
izgovori tekst prisege a potom proziva pojedinačno vijećnike, koji, nakon što su prozvani, ustaju
i izgovaraju riječ "Prisežem" te potpisuju tekst prisege, koji je unaprijed podijeljen.
g. Darjan Budimir, predsjedatelj, čita tekst prisege koji glasi "Prisežem da ću prava i obveze
vijećnika Gradskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog
probitka Grada Dugog Sela i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika
pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Grada Dugog Sela i da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske", nakon čega su vijećnici, koje je poimenično prozvao, ustali i izgovorili riječ
"Prisežem", te potpisali tekst prisege. G. Darjan Budimir čestita vijećnicima na prisezi.
Potpisane prisege vijećnika Gradskog vijeća sastavni su dio ovog zapisnika.

T o č k a 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
g. Darjan Budimir ističe da se, sukladno čl. 49. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela, Odbor za izbor i imenovanja sastoji od predsjednika i 4 člana koji se biraju iz reda
članova Gradskog vijeća, a prema članku 5. stavku 1. Poslovnika, Odbor za izbor i imenovanja
bira se na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, dakle na
prijedlog najmanje 5 gradskih vijećnika s time da je njegov sastav približno razmjeran
stranačkom sastavu Gradskog vijeća. Poziva vijećnike da predlože predsjednika i članove
Odbora za izbor i imenovanja na dostavljenom obrascu.
G. Darjan Budimir izvješćuje da je primio prijedlog za izbor Odbora za izbor i imenovanja
potpisan od grupe vijećnika i to: Kruno Blažinović, Krešimir Cvijanović, Boris Savić, Zvjezdana
Jambrečec, Zlatko Matacun, Siniša Kljajić, Kristina Jelečki i Mihael Pinter. Prijedlog navedenih
vijećnika za izbor Odbora za izbor i imenovanja je sljedeći: Kruno Blažinović, za predsjednika, a
za članove Siniša Kljajić, Mihael Pinter, Stjepan Štefinovec i Zvjezdana Jambrečec.
Potpisan prijedlog vijećnika za izbor Odbora za izbor i imenovanja prilaže se ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.

g. Darjan Budimir otvara raspravu, konstatira da se nitko nije prijavio za raspravu,
zaključuje raspravu i daje na glasovanje pristigli prijedlog a to je prijedlog vijećnika: Kruno
Blažinović, Krešimir Cvijanović, Boris Savić, Zvjezdana Jambrečec, Zlatko Matacun, Siniša
Kljajić, Kristina Jelečki i Mihael Pinter da se izabere Odbor za izbor i imenovanja i to Kruno
Blažinović, za predsjednika, a za članove Siniša Kljajić, Mihael Pinter, Stjepan Štefinovec i
Zvjezdana Jambrečec, pa Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (9 glasova "za", 6
"suzdržanih" glasova) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
1. U Odbor za izbor i imenovanja biraju se:
−za predsjednika KRUNO BLAŽINOVIĆ
−za članove:
1.SINIŠA KLJAJIĆ
2.MIHAEL PINTER
3.STJEPAN ŠTEFINOVEC
4.ZVJEZDANA JAMBREČEC
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

g. Darjan Budimir, predsjedatelj, u 17,50 sati određuje pauzu kako bi Odbor za izbor i
imenovanja održao sjednicu radi utvrđivanja prijedloga za izbor predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća.
U 18,10 sati Vijeće nastavlja s radom.
T o č k a 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
g. Darjan Budimir pojašnjava da sukladno članku 34. Statuta i članku 14. Poslovnika,
predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća biraju se većinom glasova svih vijećnika, na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. Prijedlog kandidata može podnijeti i najmanje jedna
trećina vijećnika. Poziva g. Krunu Blažinovića, predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da
podnese prijedlog u ime Odbora za izbor i imenovanja.
g. Kruno Blažinović: Odbor za izbor i imenovanja Grada Dugog Sela, održao je sjednicu, na kojoj
je donesen sljedeći zaključak: za predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela predlaže se
Siniša Kljajić.
g. Darjan Budimir otvara raspravu, konstatira da se nitko nije prijavio za raspravu, zaključuje
raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja da se za predsjednika
Gradskog vijeća izabere Siniša Kljajić, pa Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika (10
glasova "za", 5 "suzdržanih" glasova) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
1. SINIŠA KLJAJIĆ bira se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
g. Darjan Budimir utvrđuje da je g. Siniša Kljajić, većinom glasova svih vijećnika izabran za
predsjednika Gradskog vijeća, čime je konstituirano Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, čestita g.
Kljajiću na izboru za predsjednika, želi mu puno uspjeha u radu te poziva g. Kljajića da preuzme
vođenje sjednicom.
g. Siniša Kljajić, predsjednik Gradskog vijeća, zahvaljuje svim biračima koji su svojim glasom
omogućili da ih u njihovo ime predstavlja, ujedno se zahavljuje svim kolegama vijećnicima koji
su podržali njegov izbor za predsjednika Gradskog vijeća ali i onima koji su bili suzdržani u
nadi da će u narednom razdoblju svi zajedno surađivati u interesu Grada Dugog Sela.
Zahvaljuje se gradonačelniku g. Nenadu Panianu i zamjenici gradonačelnika gđi Jasminki Kokot
Bambić koji će biti novi konstruktori nove komunikacije i dijaloga, zajedno s njim, kao
predsjednikom Gradskog vijeća.
U nastavku rada, g. Siniša Kljajić poziva g. Krunu Blažinovića, predsjednika Odbora za
izbor i imenovanja da iznese prijedlog Odbora za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća.

g. Kruno Blažinović: Odbor za izbor i imenovanja Grada Dugog Sela, održao je sjednicu, na kojoj
je donesen sljedeći zaključak: za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela predlaže
se Kruno Blažinović.
g. Siniša Kljajić otvara raspravu, konstatira da se nitko nije prijavio za raspravu, zatvara
raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor Krune Blažinovića
za potpredsjednika Gradskog vijeća, pa Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika (10
glasova "za", 5 "suzdržanih" glasova) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
1. KRUNO BLAŽINOVIĆ bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
g. Kruno Blažinović: Odbor za izbor i imenovanja Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici, donio je
sljedeći zaključak: za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela predlaže se Krešimir
Cvijanović.
g. Siniša Kljajić otvara raspravu o prijedlogu za izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća,
konstatira da se nitko nije prijavio za raspravu, zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja za izbor Krešimira Cvijanovića za potpredsjednika Gradskog
vijeća, pa Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika (10 glasova "za", 5 "suzdržanih"
glasova) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
1. KREŠIMIR CVIJANOVIĆ bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
g. Siniša Kljajić čestita izabranim potpredsjednicima Gradskog vijeća i želi im uspješan rad.
T o č k a 5.
Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
g. Siniša Kljajić pojašnjava da sukladno članku 50. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela, Odbor za Statut i Poslovnik se sastoji od predsjednika i 4 člana, koji se biraju iz reda
članova Gradskog vijeća. Prema članku 36. stavku 1. Poslovnika, predsjednika i članove stalnih
radnih tijela bira Gradsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. Sastav radnih tijela
u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Gradskog vijeća. Poziva g. Krunu Blažinovića,
predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, da podnese prijedlog u ime Odbora za izbor i
imenovanja.

g. Kruno Blažinović: Odbor za izbor i imenovanja Grada Dugog Sela, održao je sjednicu, na kojoj
je donesen sljedeći zaključak: predlaže se Gradskom vijeću da izabere predsjednika i članove
Odbora za Statut i Poslovnik, i to: Boris Savić, za predsjednika a Kristina Jelečki, Mihael Pinter,
Stjepan Štefinovec i Zvjezdana Jambrečec za članove.
g. Siniša Kljajić otvara raspravu, konstatira da se nitko nije prijavio za raspravu, zatvara
raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor predsjednika i
članove Odbora za Statut i Poslovnik, pa Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (10
glasova "za", 5 "suzdržanih" glasova) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik
1. U Odbor za Statut i Poslovnik biraju se:
−za predsjednika BORIS SAVIĆ
−za članove:
1.KRISTINA JELEČKI
2.MIHAEL PINTER
3.STJEPAN ŠTEFINOVEC
4.ZVJEZDANA JAMBREČEC
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
T o č k a 6.
Izbor Odbora za financije i proračun
g. Siniša Kljajić pojašnjava da sukladno članku 51. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela, Odbor za financije i proračun se sastoji od predsjednika i 4 člana, koji se u pravilu
biraju iz reda članova Gradskog vijeća. Prema članku 36. stavku 1. Poslovnika, predsjednika i
članove stalnih radnih tijela bira Gradsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.
Sastav radnih tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Gradskog vijeća. Poziva g. Krunu
Blažinovića, predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, da podnese prijedlog u ime Odbora za
izbor i imenovanja.
g. Kruno Blažinović: Odbor za izbor i imenovanja Grada Dugog Sela, održao je sjednicu, na kojoj
je donesen sljedeći zaključak: predlaže se Gradskom vijeću da izabere predsjednika i članove
Odbora za financije i proračun, i to: Stjepan Štefinovec, za predsjednika a Siniša Kljajić, Mario
Murat, Draženka Sesan i Ivana Radaković za članove.
g. Siniša Kljajić otvara raspravu, konstatira da se nitko nije prijavio za raspravu, zatvara
raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor predsjednika i
članove Odbora za financije i proračun, pa Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika
(10 glasova "za", 5 "suzdržanih" glasova) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

1. U Odbor za financije i proračun biraju se:
−za predsjednika STJEPAN ŠTEFINOVEC
−za članove:
1. SINIŠA KLJAJIĆ
2. MARIO MURAT
3. DRAŽENKA SESAN
4. IVANA RADAKOVIĆ
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
g. Siniša Kljajić ističe kako je potrebno napraviti kratku stanku, od tri minute kako bi Odbor za
izbor i imenovanja utvrdio prijedlog za izbor Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada
Dugog Sela, gdje je predsjednik Gradskog vijeća po položaju predsjednik Odbora a
potpredsjednici članovi Odbora.
Nakon stanke od tri minute Gradsko vijeće nastavlja s radom.
g. Siniša Kljajić na temelju članka 4. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
predlaže dopunu dnevnog reda sljedećim točkama:
7. Izbor radnih tijela Gradskog vijeća:
7.1. Odbor za komunalne djelatnosti
7.2. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
7.3. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
7.4. Odbor za poljoprivredu
7.5. Odbor za predstavke i pritužbe građana
7.6. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica
7.7. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
8. Prijedlozi i informacije
g. Siniša Kljajić otvara raspravu, konstatira da se nitko nije prijavio za raspravu, zatvara
raspravu, daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda i konstatira da je predložena
dopuna prihvaćena većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova "za").
Poziva g. Krunu Blažinovića, predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, da podnese prijedloge
u ime Odbora za izbor i imenovanja. Predlaže da se provede objedinjena rasprava o svim
prijedlozima, sukladno članku 114. stavku 2. Poslovnika, poziva vijećnike da se izjasne o ovom
prijedlogu i konstatira da je prijedlog prihvaćen, većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova
"za").
g. Kruno Blažinović: Odbor za izbor i imenovanja Grada Dugog Sela, održao je sjednicu, na
kojoj je donesen sljedeći zaključak: predlaže se Gradskom vijeću da izabere predsjednika i
članove Odbora za komunalne djelatnosti u sljedećem sastavu: Zvonko Novosel - Dolnjak, za
predsjednika a Mate Kunkić, Krešimir Šantić, Vesna Smokrović, Zlatko Matacun, Dejan Stipurić,
Zvjezdana Jambrečec, Smiljan Dokić i Silvijo Godec, za članove.
Na istoj sjednici, Odbor predlaže Gradskom vijeću da izabere predsjednika i članove Odbora za
zaštitu okoliša i prostorno uređenje, u sljedećem sastavu: Dario Pavlović, za predsjednika a Stipo
Vrdoljak, Zvonko Novosel-Dolnjak, Zlatko Matacun i Ismail Numanović, za članove.

Odbor predlaže Gradskom vijeću da izabere predsjednika i članove Odbora za društvene
djelatnosti i socijalnu skrb, Renata Jelečki, za predsjednicu a Roman Simić, Zdenkica Čižmek,
Romana Pejčić i Ante Herceg, za članove.
Odbor predlaže Gradskom vijeću da izabere predsjednika i članove Odbora za poljoprivredu, u
sastavu: Ivana Radaković, za predsjednicu a Milan Ćuk, Tomica Melić, Zoran Ivančević i Jure
Grubišić, za članove.
Odbor predlaže Gradskom vijeću da izabere predsjednika i članove Odbora za predstavke i
pritužbe građana, u sastavu: Marija Čakarić Bjelobrk, za predsjednicu a Boris Savić, Patrik
Koštek, Lidija Tuđa i Brigita Mlikota, za članove.
Odbor predlaže Gradskom vijeću da izabere predsjednika i članove Komisije za imenovanje i
preimenovanje ulica, i to: Nikola Tominac, za predsjednika a Peggy Malbaša, Zdenka Turčinec,
Mihaela Helešić i Bernard Vranković, za članove.
Odbor predlaže Gradskom vijeću da izabere predsjednika i članove Odbora za dodjelu nagrada
i priznanja Grada Dugog Sela, i to: Siniša Kljajić, za predsjednika, a Kruno Blažinović, Krešimir
Cvijanović, Ružica Lasan i Matej Žgalin, za članove.
g. Siniša Kljajić, predsjednik, otvara raspravu.
U raspravi koja je uslijedila, g. Darjan Budimir ukazuje na povredu Poslovnika. Naime,
članak 5. propisuje da se na konstituirajućoj sjednici biraju Mandatna komisija i Odbor za izbor i
imenovanja, na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, s time da je njihov sastav približno razmjeran
stranačkom sastavu Gradskog vijeća, što nije slučaj; članak 14. propisuje da se predsjednik i
jedan potpredsjednik Gradskog vijeća biraju iz reda predstavničke većine a drugi
potpredsjednik u pravilu iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog, što također nije
poštovano. Članak 37. stavak 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća propisuje da se u sastav
povremenih radnih tijela bira najmanje jedan predstavnik oporbenih stranaka, a što nije
poštovano u ovim prijedlozima Odbora za izbor i imenovanja.
g. Mladen Šestan ističe da se primjedba g. Budimira odnosi na povredu članka 5. stavka 1.
Poslovnika, koji glasi: "Na konstituirajućoj sjednici biraju se Mandatna komisija i Odbor za izbor
i imenovanja, na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, s time da je njihov sastav približno razmjeran
stranačkom sastavu Gradskog vijeća". Nadalje, članak 14. stavak 3. glasi: " Predsjednik i jedan
potpredsjednik Gradskog vijeća biraju se iz reda predstavničke većine a drugi potpredsjednik u
pravilu iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog". Ono što je "u pravilu" je preporuka a
ovo"približno razmjeran" je da je nemoguće sve apsolutno zadovoljiti s obzirom na broj
kandidacisjkih lista čiji su kandidati izabrani u Gradsko vijeće Grada Dugog Sela te su ovi
sastavi radnih tijela nastavak prakse koja postoji i od ranije vezano za izbor predsjednika i
članova radnih tijela, u smislu tumačenja "približno razmjeran" i "u pravilu". Što se tiče članka
37. Poslovnika, pretpostavlja da je g. Budimir mislio na članak 36., jer 37. govori o povremenim
radnim tijelima a ovo su stalna radna tijela. Na tu opasku će se pozvati na dugogodišnju praksu
u nekoliko mandata izbora radnih tijela, način kako je to predloženo i danas. Široko je tumačenje
tih termina "približno razmjeran" i "u pravilu", koje ima značenje preporuke.
g. Dino Kramer zahvaljuje g. Mladenu Šestanu što je objasnio proceduru ali smatra da je svakom
jasno da ovo "približno" i "u pravilu" u ovom slučaju tako nije napravljeno.
g. Darjan Budimir ističe da se javio za raspravu samo kako bi ukazao na to da se izrečeno nije
poštovalo a nije tražio povredu Poslovnika i obrazloženje. Podsjetio bi da odredbe Poslovnika,

posebno u članku 5., govore da je, ne "u pravilu", nego da je sastav Mandatne komisije i Odbora
za izbor i imenovanja približno razmjeran stranačkom sastavu, a obzirom da je kandidacijska
lista osvojila njveći broj vijećnika, odnosno pet, to je jedna trećina. To znači da bi razmjer bio od
tih deset mjesta tri, a sigurno bliže nego nula. Dao bi primjedbu i na povredu Poslovnika, članak
4. stavak 2., u kojem stoji da nakon konstituiranja Gradskog vijeća predsjednik može predložiti
dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća. Kad je predsjednik preuzeo
vođenje sjednice mogao je dopuniti dnevni red a ne da se iskoristi dnevni red do kraja i kad je
on gotov, onda je predložena dopuna. U pravilu, dnevni red se utvrđuje na početku svake
sjednice osim kad se Gradsko vijeće konstituira ali trebalo je odmah dopuniti a ne na kraju
sjednice s ovim radnim tijelima.
g. Siniša Kljajić, predsjednik, zaključuje raspravu te ističe da se glasovanje provodi pojedinačno
o svakom prijedlogu.
T o č k a 7.
Izbor radnih tijela Gradskog vijeća
7.1. Odbor za komunalne djelatnosti
g. Siniša Kljajić daje na glasovanje prijedlog Odbor za izbor i imenovanja Grada Dugog Sela za
izbor Odbora za komunalne djelatnosti, u sastavu: Zvonko Novosel - Dolnjak, za predsjednika a
Mate Kunkić, Krešimir Šantić, Vesna Smokrović, Zlatko Matacun, Dejan Stipurić, Zvjezdana
Jambrečec, Smiljan Dokić i Silvijo Godec, za članove.
Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova "za", 5 "protiv“) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
1. U Odbor za komunalne djelatnosti biraju se:
−za predsjednika ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK
−za članove:
1.MATEA KUNKIĆ
2.KREŠIMIR ŠANTIĆ
3.VESNA SMOKROVIĆ
4.ZLATKO MATACUN
5.DEJAN STIPURIĆ
6.ZVJEZDANA JAMBREČEC
7.SMILJAN DOKIĆ
8.SILVIO GODEC
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
7.2. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje

g. Siniša Kljajić daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor Odbora za
zaštitu okoliša i prostorno uređenje, u sastavu: Dario Pavlović, za predsjednika a Stipo Vrdoljak,
Zvonko Novosel-Dolnjak, Zlatko Matacun i Ismail Numanović, za članove.

Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova "za", 5 "protiv“) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
1. U Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje biraju se:
−za predsjednika DARIO PAVLOVIĆ
−za članove:
1.STIPE VRDOLJAK
2.ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK
3.ZLATKO MATACUN
4.ISMAIL NUMANOVIĆ
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
7.3. Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
g. Siniša Kljajić daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor Odbora za
društvene djelatnosti i socijalnu skrb, u sastavu: Renata Jelečki, za predsjednicu a Roman Simić,
Zdenkica Čižmek, Romana Pejčić i Ante Herceg, za članove.
Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova "za", 5 "protiv“) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
1. U Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb biraju se:
−za predsjednicu RENATA JELEČKI
−za članove:
1.ROMAN SIMIĆ
2.ZDENKICA ČIŽMEK
3.ROMANA PEJČIĆ
4.ANTE HERCEG
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
7.4. Odbor za poljoprivredu

g. Siniša Kljajić daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor Odbora za
poljoprivredu, u sastavu: Ivana Radaković, za predsjednicu a Milan Ćuk, Tomica Melić, Zoran
Ivančević i Jure Grubišić, za članove.
Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova "za", 5 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
1. U Odbor za poljoprivredu biraju se:
−za predsjednicu IVANA RADAKOVIĆ
−za članove:
1.MILAN ĆUK
2.TOMICA MELIĆ
3.ZORAN IVANČEVIĆ
4.JURE GRUBIŠIĆ
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
7.5. Odbor za predstavke i pritužbe građana
g. Siniša Kljajić daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor Odbora za
predstavke i pritužbe građana, u sastavu: Marija Čakarić Bjelobrk, za predsjednicu a Boris Savić,
Patrik Koštek, Lidija Tuđa i Brigita Mlikota, za članove.
Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova "za", 5 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe građana
1. U Odbor za predstavke i pritužbe građana biraju se:
−za predsjednicu MARIJA ČAKARIĆ BJELOBRK
−za članove:
1.BORIS SAVIĆ
2.PATRIK KOŠTEK
3.LIDIJA TUĐA
4.BRIGITA MLIKOTA
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
7.6. Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica
g. Siniša Kljajić daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor Komisije za
imenovanje i preimenovanje ulica, u sastavu: Nikola Tominac, za predsjednika a Peggy Malbaša,
Zdenka Turčinec, Mihaela Helešić i Bernard Vranković, za članove.

Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova „za“, 5 "protiv“) donosi
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
1. U Komisiju za imenovanje i preimenovanje ulica biraju se:
−za predsjednika NIKOLA TOMINAC
−za članove:
1.PEGGY MALBAŠA
2.ZDENKA TURČINEC
3.MIHAELA HELEŠIĆ
4.BERNARD VRANJKOVIĆ
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
7.7. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
g. Siniša Kljajić daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za izbor Odbor za
dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela, u sastavu: Siniša Kljajić, za predsjednika a
Kruno Blažinović, Krešimir Cvijanović, Ružica Lasan i Matej Žgalin, za članove.
Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika (10 glasova "za", 5 "protiv") donosi

ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Grada Dugog Sela
1. U Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela biraju se:
−za predsjednika SINIŠA KLJAJIĆ
−za članove:
1.KRUNO BLAŽINOVIĆ
2.KREŠIMIR CVIJANOVIĆ
3.RUŽICA LASAN-TRČIĆ
4.MATEJ ŽGALIN
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

g. Siniša Kljajić, predsjednik, poziva g, Nenada Paniana, gradonačelnika, de se obrati
vijećnicima Gradskog vijeća s par riječi.
g. Nenad Panian pozdravlja sve nazočne te čestita novoizabranom predsjedniku i
potpredsjednicima Gradskog vijeća i ističe da mu je drago što je formirana predstavnička vlast
te se nada da će se u suradnji sa izvršnom vlasti sljedeće četiri godine Dugo Selo preporoditi.
Naglasio je da je prilika da se ostvare brojni projekti uz pomoć Europske unije ali sa zajedničkim
djelovanjem svih 15 vijećnika i izvršne vlasti i u suradnji s građanima, mjesnim odborima,
udrugama. Nada se da će u naredne četiri godine biti realizirani neki novi projekti, Dugo Selo se
razvija velikom brzinom te nam već nedostaju dječji vrtići, treća osnovna škola, pa čak i četvrta,
a nada se da će se sve to realizirati u sljedećem četverogodišnjem mandatu.
T o č k a 8.
Prijedlozi i informacije
g. Siniša Kljajić se obratio gradskim vijećnicima sa tri kratke informacije:
- Organizira se Turistička šetnja, 19. lipnja 2021. godine u 11,00 i 17,00 sati u Dugom Selu,
a polazak je iz Perivoja grofa Draškovića te poziva vijećnike da se pridruže šetnji, a besplatne
ulaznice sudionici mogu osigurati na vrijeme putem facebook stranice Dugoselske kronike.
- Pozivaju se vijećnici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela na polaganje vijenaca povodom
Dana antifašističke borbe koe će se održati 22. lipnja 2021. godine u 10,00 sati, u Perivoju grofa
Draškovića ispred spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora.
-Obavještavaju se vijećnici Gradskog vijeća da će se sljedeća 2. redovna sjednica
Gradskog vijeća održati 29. lipnja 2021. u Glazbenoj školi Dugo Selo.
g. Stjepan Štefinovec zamolio je sve sudionike provedenih Lokalnih izbora da u roku do
tjedan dana skinu sve svoje promidžbene plakate koji se nalaze po stupovima javne rasvjete i dr.,
a ukoliko to ne učine morat će se angažirati komunalno redrstvo.
Ovim je dnevni red iscrpljen, pa g. Siniša Kljajić, predsjednik, zahvaljuje nazočnima i
zaključuje sjednicu u 19.00 sati.
Zapisničar
Marica Pokas
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