2





G r a d s k o   v i j e ć e

 KLASA: 021-05/20-01/19
URBROJ: 238/07-03-04/04-20-2

Dugo Selo, 28. svibnja 2020. godine



     26. SJEDNICA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA


ZAPISNIK


sastavljen dana 28. svibnja 2020. godine na 26. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, koja se održava u Gradskoj sportskoj dvorani, s početkom u 13.00 sati.

Zapisničar je Janja Klindžić.

 
NAZOČNI:
g. Darjan Budimir, predsjednik Gradskog vijeća, g. Željko Remenar, potpredsjednik Gradskog vijeća, g. mr. sc. Ivan Šajković, potpredsjednik Gradskog vijeća, te g. Kruno Blažinović, g. Božidar Cik, g. Krešimir Cvijanović,  gđa Vedrana Dragičević Borovec g. Ivan Gereci, gđa Renata Jelečki, g. Siniša Kljajić, gđa dr. sc. Ivana Krišto, gđa Mara Mamuza, g. dr. sc. Zvonko Novosel – Dolnjak g. Zoran Pandžić g. Stjepan Štefinovec, g. Stipo Velić i g. Pave Vukelić, članovi.

Sjednici su nazočni g. Nenad Panian, gradonačelnik, g. Nikola Tominac, zamjenik gradonačelnika, g. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, g. Veljko Bertak, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, g. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, gđa Marica Knezić, voditeljica Odsjeka za financije u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, gđica Nikolina Krvarić, viša stručna suradnica za pravne poslove u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, g. Tadija Penić, direktor trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo, g. Mladen Vrabec, direktor trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. Dugo Selo, g. Nenad Haleuš Mali, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, g. Predrag Topić, ravnatelj Gradske knjižnice Dugo Selo, gđa Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg vrtića Dugo Selo, g. Miroslav Škrlec, ravnatelj Sportskog centra Dugo Selo, gđica Marija Grgošić, članica Savjeta mladih Grada Dugog Sela, gđa Valentina Mrijaj, predstavnica albanske nacionalne manjine u Gradu Dugom Selu, g. Ivo Čop, g. Dalibor Knezić i g. Srećko Kopun, komunalni redari i predstavnici javnog priopćavanja. 
       Nakon izvršene prozivke vijećnika, sjednicu otvara g. Darjan Budimir, predsjednik, pozdravlja nazočne, konstatira kvorum  i  predlaže za raspravu dnevni red kao u pozivu.

g. Nenad Panian, gradonačelnik, povlači točku 13. predloženog dnevnog reda, koja glasi: „Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I).

g. Darjan Budimir, predsjednik, napominje da je g. gradonačelnik dana 25. svibnja 2020. godine predložio dopunu dnevnog reda, točkom koja glasi: „Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada“. 
Predlaže da se točka 12. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo, izostavi s dnevnog reda.       

g. Darjan Budimir, predsjednik, poziva vijećnike da se izjasne o prijedlogu da se točka 12. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo, izostavi s dnevnog reda i konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (11 glasova "za").       
g. Darjan Budimir, predsjednik, poziva vijećnike da se izjasne o prijedlogu g. gradonačelnika da se dnevni red dopuni točkom koja glasi: Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada i konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (17 glasova "za").   
 g. Darjan Budimir, predsjednik, predlaže da se dnevni red dopuni točkom 2, koja glasi: Rasprava o očitovanju predsjednika Gradskog vijeća na obustavu akata sa 25. sjednice Gradskog vijeća i konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova nazočnih članova  (12 glasova "za",  1 glas "protiv").   
   
         Primjedbi ni drugih prijedloga glede predloženog dnevnog reda nije bilo pa Gradsko vijeće većinom glasova (15 glasova „za“) utvrđuje sljedeći 
 
D n e v n i  r e d :


AKTUALNI SAT 

1.
Verifikacija zapisnika sa 23., 24. i 25. redovne sjednice Gradskog vijeća



2.
Rasprava o očitovanju predsjednika Gradskog vijeća na obustavu akata sa 25. sjednice Gradskog vijeća





3.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine 



4.
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za  2019. godinu



 5.
Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine



6.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu      



       7.
Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu  



    8.
Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2019. godinu 



     9.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.



     10.       
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada



     11.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo 



     12.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela  



     13.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada       



  14.
Prijedlozi i informacije


 
Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na Aktualni sat.

 A k t u a l n i  s a t

Prije prelaska na postavljanje pitanja, g. Darjan Budimir, predsjednik, daje uputu, obzirom da su vijećnici rasprostranjeni po dvorani, da ne moraju izlaziti za govornicu, nego će pitanja postavljati na mikrofon, koji će im donijeti gđa Pokas i iza svakog govornika isti  dezinficirati.

g. Ivan Gereci uputio je svoje prvo pitanje g. gradonačelniku a radi se o ugovoru o djelu, koji je Grad prošle godine potpisao s g. Vedranom Jozićem na 7.000 kuna neto a prema kojem je isti trebao snimiti promotivni spot o Gradu Dugom Selu. Da li je taj spot dovršen, u kojim prigodama je spot prikazivan i gdje ga se može vidjeti?
g.Nenad Panian odgovorio je kako će g. vijećnik dobiti pisani odgovor.
g. Ivan Gereci upitao je g. gradonačelnika u kojoj su fazi radovi vezani uz izgradnju odnosno rekonstrukciju nogometnog igrališta s umjetnom travom na igralištu NK Dugo Selo. Do sada je plaćeno preko 2 milijuna kuna za radove te 500.000 kuna za rasvjetu, a radove je izvela ista tvrtka koja je radila javnu rasvjetu u Dugom Selu, bez provođenja javne nabave, a sad smo u procesu za nabavku umjetne trave koji je pri kraju i koliko je informiran, pred zaključenjem ugovora. Taj proces traje jako dugo i roditelji su cijelu polu sezonu, prije Covid-a, djecu morali voditi na treninge u susjedne općine, dok teren ne bude gotov. Postavlja pitanje, zašto je poništen prvi natječaj za umjetnu travu, koji je bio raspisan a ovaj drugi, koji je pred zaključenjem ugovora, je skuplji od prvih opcija, koje su bile ponuđene i to za značajniji iznos. Prva, najpovoljnija ponuda, bila je nešto manje od 1,4 mil. kuna, a sad je 1.780.000,00 kuna a kvaliteta trave, odnosno samog proizvoda koji dobivamo, je slabiji i lošiji u odnosu na prvi prijedlog. Zašto je to tako te da li g. gradonačelnik smatra da je time oštećen Proračun Grada te koliko će nas to sve skupa koštati u konačnici i da li imamo osigurana sva sredstva da to možemo uspješno privesti kraju, kako bi konačno djeca mogla trenirati na terenima NK Dugo Selo?
g. Nenad Panian odgovorio je kako smo svašta čuli ali ništa od toga nije istina. Komisija je ocijenila prvi puta da nije zadovoljavajuće, na sve će dobiti pisani odgovor, jer ne zna detalje, samo je čuo da se na drugom žalio jedan izvođač, i to je sve što on mora znati, ostalo je na komisiji i onima koji o tome odlučuju. Bitno mu je da se to igralište što prije napravi kako bi djeca što prije na njemu mogla trenirati. Nadao se da će to biti do 1. srpnja, no zbog ove žalbe ne zna. Proračun nije oštećen ni prije ni sada a g. vijećnik  će dobiti pisani odgovor.
g. Stjepan Štefinovec upitao je na koji je način, u uvjetima epidemije korona virusa, bio odljev sredstava iz proračuna prema udrugama civilnog društva, prema Sportskoj zajednici, Vatrogasnoj zajednici. Da li su one redovito dobivale dotacije iz Proračuna, da li su imali hladni pogon pa su ta sredstva smanjena te koliki je trošak rada Stožera Civilne zaštite Grada Dugog Sela.
Drugo pitanje odnosi se na hortikulturno rješenje centra Dugog Sela. Naime, primjećuje se da su biljke u žardinjerama u dosta jadnom stanju, pa ga zanima da li netko vodi brigu o zalijevanju biljki, zaštiti, presađivanju, pogotovo biljkama na ulazu-izlazu iz našeg grada. Volio bi da netko povede brigu o tome, pa ako to ne stignu djelatnici DKPC-a, da se uzme vanjski suradnik i da se to riješi u kratkom roku.
g. Nenad Panian odgovorio je kako ruže u gradu cvatu punim sjajem, premda je suša utjecala na izgled biljaka na javnim prostorima, sada je počela kiša pa će se i te biljke oporaviti a vidjet ćete što će uskoro biti u Zorićevoj ulici. Naravno da djelatnici DKPC-a ne stignu, trava raste, kosi se sve. Promijenit ćemo biljke na ulazu u Grad a detaljnije može reći pročelnik Vinko.
Što se tiče prvog pitanja, sve teče po planu, obavljeni su razgovori sa Sportskom zajednicom, što se tiče sporta i načina isplate a ostalo, svi koji su bili uključeni u civilnu zaštitu imali su normalne isplate. Što se tiče dvoje članova Stožera civilne zaštite iz izvršne vlasti, na čemu zahvaljuje g. Tomincu i gđi Jasminki Kokot Bambić, odradili su lavovski posao i zato njima nije smanjivao plaće. Troškove o financiranju će dostaviti u pisanoj formi a na ostalo će odgovoriti g. Tominac.
g. Nikola Tominac istaknuo je da, nakon vrlo intenzivnih aktivnosti Stožera civilne zaštite te svih udruga koje su bile vezane za rad Stožera, može sa zadovoljstvom konstatirati da je ta aktivnost od 2,5 mjeseca prošla vrlo dobro, da su odradili sve zadaće. Ukupni troškovi koje je Stožer prouzročio iznosili su oko 15.000 kuna a odnose se na nabavku zaštitne opreme. Sada se moramo pripremati za jesen a vidjet ćemo da li će tržište biti nešto povoljnije po pitanju nabavke tih materijala, da možemo nabaviti veću količinu, jer je situacija do sada bila takva da jednostavno nije bilo robe na tržištu. Nešto smo dobivali od Županije, nešto smo kupovali, ali ta kupovina je bila dosta skuplja, nego da smo išli u neku nabavu.
g. Darjan Budimir zahvaljuje načelniku Stožera i svim gradskim službenicima koji su u vrijeme korone radili na svim poslovima a kad prođe ova situacija u cijelosti moći ćemo to izanalizirati i raspraviti i vidjeti u kojem dijelu smo falili i što se još može unaprijediti.
g. Božidar Cik istaknuo je kako ispada da je g. gradonačelnik vidovit. Nakon slučaja „zebre“, predvidio je i ekonomsku krizu nakon pandemije korona virusa. Kao što znate, pandemija je u Republici Hrvatskoj proglašena 11. ožujka 2020. godine a Grad 10. veljače sklapa prvi ugovor o poslovnoj suradnji s trgovačkim društvom NEOKOD d.o.o. ili možda 19. veljače, ovisi koju stranicu ugovora gledate. Već 10. ožujka s istim trgovačkim društvom sklopljen je drugi ugovor o poslovnoj suradnji. Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je na dan 12. svibnja tom trgovačkom društvu isplaćen iznos od 27.000 kuna, s tim da je zadnja isplata bila 24. travnja.
Prvo pitanje se odnosi na sklopljene ugovore. Kada je točno sklopljen prvi ugovor, 10. ili 19. veljače? Ako je sklopljen 19. veljače, kako je moguće ugovoriti da će izvršitelj poslove obavljati od 10. veljače? Unaprijed je počeo raditi, ili? Ako je sklopljen 10. veljače, zašto je onda na drugoj stranici ugovora datum 19. veljače, odnosno, zašto je datum na drugoj stranici krivotvoren? Vezano za isplate po tom ugovoru, u njemu stoji da će se izvršitelju plaćati 1.500,00 kuna mjesečno, kako je onda moguće da izvršitelj izda dva različita računa s istim datumom dospijeća? Radi se o računima izdanim 01.03. i 26.03., oba s datumom dospijeća 13.03. Napominje da su oba plaćena, što znači da je za treći mjesec, suprotno ugovoru, isplaćeno 3.000,00 kuna. Na činjenicu da je račun izdan 26.03. a da mu je dospijeće 13.03. nema se ni smisla osvrtati, jer je očito ovdje sve moguće. Što se tiče drugog ugovora, koji je u potpunosti konzumiran, zanima ga gdje su te analize i kada će ih članovi vijeća i građani moći vidjeti? Kakvi su to akti koji koštaju 21.000,00 kuna a posebno ovaj prijedlog mjera štednje iz djelokruga rada gradonačelnika, iz područja komunalnog gospodarstva? Je li to razlog obustave od primjene Odluke o mjerama pomoći koje je Gradsko vijeće donijelo na prethodnoj sjednici? Pretpostavlja da je taj akt, koji još nije ugledao svjetlo dana, puno bolji od naše Odluke, jer on ipak vrijedi 8.000,00 kuna, otprilike, a za razliku od akta Gradskog vijeća, koji je bio potpuno besplatan.
Drugo pitanje također se nadovezuje na ovu temu. Zašto je uopće sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji s trgovačkim društvom NEOKOD d.o.o., kada u Proračunu za 2020. godinu nisu osigurana sredstva za ovu namjenu te da li je bilo potrebno sklapati navedeni ugovor obzirom na činjenicu da Grad ima tri pravnika, a dva pravnika je upravo zaposlio sam gradonačelnik? Da li se ovdje radi o podcjenjivanju gradskih zaposlenika ili je do izražaja došla vaša bahatost pa ste na ovom primjeru dokazali da ste šerif i da možete raditi što vas je volja? 
g. Nenad Panian odgovorio je kako g. vijećnik Cik po običaju već tri godine vrši mobbing sa svojim pitanjima, "vidovit, bahat, šerif" . Ne zna što to g. vijećniku treba, ali to je njegov način komunikacije. G. vijećnik će dobiti pisani odgovor. Naravno da je trebalo vanjskog suradnika, Grad ima na desetke vanjskih suradnika, u svim sektorima, i građevine i komunalnog dijela, i pravnog sektora, angažiramo odvjetnike, nije samo taj.  Ne zna zašto ga je baš ovo zapeklo, sve je po zakonu, ali, dobit će pismeni odgovor. Moli g. vijećnika da radi digniteta gradonačelnika, ne Nenada Paniana, izostavi takve izraze, on g. vijećnika ne vrijeđa i ne omalovažava te moli i predsjednika Gradskog vijeća da upozori vijećnike na takve riječi.
gđa Vedrana Dragičević Borovec uputila je dva pitanja g. gradonačelniku. S prvim pitanjem se nadovezuje na prethodna pitanja kolega. G. gradonačelnik je donio odluku kojom mjerama uštede i racionalizacije poslovanja gradske uprave, gradskih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, kao odgovor na krizu izazvanu korona virusom, odnosno gospodarsku krizu kao posljedicu istog, izmijenio pravilnike o radu, što je značilo da će djelatnici Grada i ustanova imati smanjenje svojih prihoda od 5 do 30%. Koliko joj je poznato, najviše se to odrazilo na djelatnike Dječjeg vrtića Dugo Selo, odnosno na odgajatelje. S druge strane, postoji informacija da su neki djelatnici Grada, za taj isti travanj dobili stimulacije na plaću. Da li smanjenje primanja, prvenstveno misli na djelatnike Dječjeg vrtića, je privremena mjera ili je to promjena Pravilnika za stalno, odnosno način vrednovanja njihovog koeficijenta? Koji su to zaposlenici gradske uprave zaslužili stimulaciju za travanj, obzirom na sve mjere, koje su poduzete kao smanjenje troškova po Proračunu?
Drugo pitanje se odnosi skate park. Gradsko vijeće je izglasavanjem Proračuna u 12. mjesecu prošle godine skinulo stavku skate parka i prenamijenilo sredstva u nešto drugo, što se smatralo bitnim za ovaj Grad. S koje je stavke izgrađen skate park i što to znači da su odluke Gradskog vijeća totalno neprihvatljive, ništave, jer vidimo da se po njima ništa ne djeluje, nego gradonačelnik i dalje radi po svom viđenju Grada a svakako bi naglasila da je skate park vrlo problematičan, ne zadovoljava osnovne uvjete, postoji već masa ozlijeđene djece, čiji se roditelji prijete tužbom prema Gradu, jer skate park nema minimalne uvjete, odnosno, sigurnost. 
g. Nenad Panian odgovorio je kako će na pitanje o vrtiću dobiti pisani odgovor. Normalna je stvar da se mijenjaju pravilnici. Jednom će dati intervju pa ćete doznati što je sve bilo u tim pravilnicima. Ne želi difamirati one koji su radili te pravilnike ali napokon su napravljeni onako kako treba. Smatra kako bi gđa vijećnica trebala znati da on radi isključivo u skladu sa zakonskim propisima.
Što se tiče skate parka, sredstva su bila osigurana godinu dana prije, Grad je s tim sredstvima napravio skate park a vi ste amandmanom skinuli onih 100.000,00 kuna koje su bile predviđene za 2020. godinu, tako da ni tu nema nepravilnosti. Vezano za tužbe, to sad prvi put čuje, nije čuo za ozljede, svi hvale, dapače, bio je u Slavoniji i svi znaju za naš skate park. Stoga ne zna čemu takva negativnost i ta stručnost, da vi znate da je to napravljeno loše. Možemo opet slati anonimne e - mailove inspektorima da dođu provjeriti. 
gđa Vedrana Dragičević Borovec zamolila je, što se tiče njenog prvog pitanja, da se svim vijećnicima dostavi uvid u djelatnike koji su dobili stimulaciju za travanj kao i popis svih isplaćenih stimulacija za razdoblje od 2018. do 2020. godine, za djelatnike Grada.
g. Stipo Velić upitao je što se događa s Prostornim planom Grada Dugog Sela za kojeg je, prije par mjeseci, Gradsko vijeće predložilo amandmane koji su usvojeni. Zašto do sada nije ništa napravljeno po pitanju Prostornog plana, odnosno, zašto ga nema na današnjoj sjednici?
Drugo pitanje se odnosi na ceste. Jučer su nešto počeli krpati po Kozinščaku, to mu ne izgleda ni malo dobro, pa bi pitao da li je to privremeno ili će to ostati tako za stalno?
g. Nenad Panian odgovorio je na drugo pitanje g. vijećnika te istaknuo kako je riječ o radovima u Dugom Selu, vrijednim 160 mil. kuna, a radi se o projektima kanalizacije i vodovoda, preko Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. To su vrlo kompleksni i ogromni projekti, s tim da smo na kanalizaciji imali dosta zastoja, sada je isto jedan proces koji traje dva mjeseca, no sve će ići dalje. To su jako veliki radovi, veliki iskopi, velika su oštećenja cesta, ali morate znati da je to europski fond i da postoji nadzor. Znači, ne može se svaka cesta zakrpati dok ne dođe nadzor, i ne može se staviti asfalt dok se ne završe radovi, a to znači do 2023., dokle će trajati ugradnja novih vodovodnih instalacija. Ovo što je iskopano, bila je samo glavna cijev, sada slijede priključci na sve kuće. Naravno da je ovo privremeno i to na njegov zahtjev. Prije mjesec dana je imao sastanak s izvođačima koji su ostali bez radnika, koji su zbog COVID - 19 otišli s gradilišta. Prašina je bila velika, bila je suša, svakodnevno prolazi tim ulicama i to je bilo nemoguće voziti. Stoga je molio da se barem privremeno raskršća na Kozinščaku saniraju, samo da ne praši. Morate biti svjesni da će radovi trajati godinama i da će biti veliki benefit za Dugo Selo. Mi sad imamo 42% gubitka vode, a izgradnjom nove crpne stanice, koja će biti vlasništvo VIO ZŽ, znači dijelom i građana Dugog Sela, osigurat će se voda u našem vlasništvu a ne voda koju sada kupujemo po puno skupljoj cijeni. Dakle, to je samo privremeno i oni su htjeli nastaviti dalje s osnovnim iskopima, ali on je zabranio daljnje radove dok se ne završe ulice koje su započete. Vidite radove na raskršćima Ulice Ivana Gorana Kovačića, gdje postavljaju crpne stanice i hidrante a sad idu spajati prema kućama. Malo strpljenja nije na odmet a na prvo pitanje dat će odgovor g. Vinko.
g. Marijo Vinko odgovorio je da je istina kako su na 23. sjednici uloženi i prihvaćeni amandmani na Prostorni plan uređenja Grada Dugog Sela, ali prema očitovanju tada izrađivača Prostornog plana, utvrđeno je da oni zadiru do te mjere u Prostorni plan, da je potrebno ponoviti javnu raspravu. Dakle, da bi ponovili javnu raspravu, treba pripremiti dokumentaciju i tu dokumentaciju gradonačelnik utvrđuje i upućuje na javnu raspravu. U međuvremenu se gradonačelnik očitovao da dobar dio predloženih amandmanima Gradskog vijeća stvarno utječe na Prostorni plan u negativnom smislu i da je za Grad neprihvatljivo da takvi amandmani u potpunosti budu prihvaćeni i nije utvrdio prijedlog nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela za ponovnu javnu raspravu, nego su upućena dva dopisa prema nadležnim ministarstvima, da se očituju o činjenici u kojoj mjeri amandmani obvezuju gradonačelnika da mora te prijedloge prihvatiti bez zadrške.
gđa Renata Jelečki  upitala je da li je u proračunu Zagrebačke županije za ovu godinu uvrštena izgradnja treće osnovne škole u Dugom Selu.
g. Nenad Panian odgovorio da je uvrštena.
g.Darjan Budimir istaknuo je da je u ovogodišnjem županijskom proračunu predviđeno samo projektiranje treće osnovne škole u Dugom Selu a izgradnja je nešto kasnija faza.
g. Siniša Kljajić  naglasio je kako se g. predsjednik Gradskog vijeća nije očitovao na njegov prijedlog da osigura standardne transparentnosti koji bi bili kupnjom tehničkih uređaja, koji bi našim građanima osigurali praćenje sjednica Gradskog vijeća, putem društvenih medija, interneta itd. Smatra da je to moguće, jer postoje sredstva za političke stranke, kojima bi mogli to osigurati, odnosno, to je već trebalo biti osigurano. Drugo, na 23. sjednici Gradskog vijeća dobio je dva odgovora da će dobiti pisane odgovore, u raspravi od g. Tominca, koji je rekao da je najbolje da dobije pisani odgovor, na temu kanalizacije na Martin bregu, koje ulice će se priključiti, koje neće. Tog odgovora nema, kao ni odgovora načelnika Policijske postaje Dugo Selo, na njegovo pitanje, da li smatra da ima dovoljan broj policijskih službenika s povećanjem broja stanovnika. Odgovor je bio da će odgovor dati u pisanom obliku, ali ga nije dobio. Moli g. predsjednika da utječe na to, da ono što se dogovori na sjednici se ispostavi.

Svoje prvo pitanje upućuje načelniku Gradskog stožera civilne zaštite, g. Nikoli Tomincu. Kako procjenjuje, kako su službe, odnosno cijeli sustav reagirao povodom potresa u ožujku, smatra li da su pronađene nekakve pogreške i ima li kakve mjere poboljšanja?
 Drugo pitanje upućuje pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo i financije a odnosi se na porezne prihode. Prateći medije i ministar Marić je usporedio kako se porezna blagajna puni i u ovom trenutku, procjena je da se porezna blagajna puna 50%. Da li postoje procjene utjecaja poreza na dohodak na Proračun Grada Dugog Sela, ako da, postoje li kakve projekcije, kako će to izgledati u rujnu, odnosno do kraja ove financijske godine?
g. Nikola Tominac odgovorio je, kao načelnik Stožera civilne zaštite, kako smatra da hitno treba napraviti jednu određenu analizu stanja, što ne postoji dovoljna zakonska regulativa da tu civilnu zaštitu učini efikasnim sustavom zaštite i spašavanja ljudi. Vezano uz potres koji nas je zadesio, mi na području Grada nemamo nikakvih posebnih jedinica civilne zaštite, nego je to sve pod vatrogastvom. Ovaj put, Grad Dugo Selo i Grad Zagreb i okolica imaju iznimno veliku sreću, da potres nije bio pola stupnja jači, nego što je bio ovaj. Imali bi na desetke mrtvih ljudi i nekoliko puta veću štetu nego što je sada. Na svu sreću, mi smo na području grada imali minimalna oštećenja na objektima, za koje je teško procijeniti da li su nastala prije ili poslije, naše su stručne službe to popisale i na neki način snimile stanje. Moramo napraviti jednu temeljitu analizu i pokloniti daleko veću pažnju civilnoj zaštiti nego do sada. Pošto je bilo raznih glasina, kakvo je stanje kad su se potresi dogodili, objavio je u kronici jedan znanstveni rad naših stručnjaka, da se vidi, da je područje u kojem se nalazimo, vrlo rizično. Bili su potresi nakon 1880. godine, daleko jači nego onaj iz te godine. Dakle, to je vrlo ugroženo područje, što se tiče seizmike na području Hrvatske.
g. Siniša Kljajić istaknuo je da je stanje alarmantno kontinuirano vezano za potres. Dakle, nema trenutka u kojem ne trebamo biti spremni za potres. Kako izgledaju putevi evakuacije i da li naši građani znaju za mjesta okupljanja? Čini mu se da ne. Kao sudionik s djecom, kad je izašao van, u urbanom dijelu grada gdje su zgrade, čini mu se da ljudi ne znaju gdje da se okupe. Nekako je sve izgledalo spontano, u onom vremenu čekanja, sigurno ne traži nikakve krivce, jer u takvim kriznim situacijama ljudi reagiraju ili instinktivno ili po pravilima. Instinkt smo svi odradili, no čini mu se da pravila građani ne poznaju. Tu nije kritika samo vlasti, ali vlast bi trebala educirati građane, pa da znaju gdje su mjesta okupljanja u pojedinim naseljima. Za urbani dio, onaj najznačajniji, gdje su zgrade u samom centru, tek iza drugog potresa ljudi su našli za shodno da se pomaknu na staro sajmište. Trebalo bi spriječiti u budućim potresima, do kojih će sigurno doći, upravo ponašanja koja mogu uzrokovati moguće žrtve. To bi bilo na tragu njegovog pitanja.
g. Darjan Budimir upitao je g. gradonačelnika o odsustvu g. pročelnika Dragičevića.
g. Nenad Panian odgovorio je da je odsustvo g. pročelnika opravdano.
g. Darjan Budimir istaknuo je da će onda odgovor dati voditeljica Odsjeka za financije.
gđa Marica Knezić odgovorila je da je trenutno Proračun u razini prošlogodišnjih prihoda i primitaka, za isto ovo razdoblje. Prihodi, u odnosu na mjesečne iznose koji su bili prošle godine, prateći ova zadnja dva mjeseca, smanjeni su oko 30%. Upravni odjel za gospodarstvo i financije priprema detaljnu analizu ali za to je potrebno vidjeti što će biti u šestom mjesecu s povratom poreza pa će se nakon toga vidjeti staro stanje i što i kako do kraja godine.
g. Darjan Budimir želi upoznati vijećnike i javnost s nekim činjenicama, da se nalazimo u jednoj posebnoj situaciji, bez presedana u Dugom Selu a i u Republici Hrvatskoj, posebno u ovo doba korona virusa, jer je g. gradonačelnik obustavio od primjene odluke Gradskog vijeća o mjerama pomoći, tako da smo, zahvaljujući odluci gradonačelnika, koji je zloupotrijebio svoju zakonsku ovlast da obustavi od primjene opće akte Gradskog vijeća, postali time „grad slučaj“, s kojim se sada moraju baviti državne institucije, Ministarstvo uprave i druge državne institucije. Posebno je to zanimljivo obzirom da smo na prvoj elektroničkoj sjednici Gradskog vijeća usvojili Odluku koja je opći akt, o kojoj nije provedeno savjetovanje s javnošću i ima retroaktivno djelovanje a još je zanimljivije da je danas predložena jedna Odluka za sufinanciranje rada privatnih vrtića, za koju također nije provedeno savjetovanje s javnošću, ima retroaktivno djelovanje, odnosno stupanje na snagu kao i ovi akti koji su obustavljeni od primjene. Na žalost, brojni vijećnici i on kao predsjednik Gradskog vijeća, moraju dolaziti do informacija preko prava na pristup informacijama i preko tog prava došli su do nekih podataka i ugovora koji se bez zakonske podloge i osiguranih sredstava sklapaju s vanjskim konzultantima. Dobio je podatak od Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra da se od te konzultantske firme, koju je Grad koristio, nalazi na financijskoj kartici te tvrtke iznos od 10.000,00 kuna a koliko je shvatio iz odgovora, ne postoji ni ugovor ni narudžbenica između Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra i te tvrtke, stoga moli direktora Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra da odgovori, da li postoji ugovor ili narudžbenica i što se planira poduzeti, obzirom da je nešto fakturirano prema Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru, a obzirom da je g. gradonačelnik rekao da će jednog dana u nekom intervjuu objaviti neke stvari, smatra da Gradsko vijeće kao osnivač ima pravo raspraviti o tim svim aktualnostima koje su se dešavale i na neki način dati podršku i zaštititi sve naše ustanove i trgovačka društva od takvih djelovanja. Nitko ne spori da su, u uvjetima koji su nas zatekli, potrebne mjere štednje i racionalizacije, ali na zakonom utemeljen način, racionalan a ne da služi za obračun nekoga s nazovimo nepodobnima ili sa tetama u vrtiću i neravnomjernim smanjenjem, nekome 5% a nekome 30%, ukidati stečena prava i mijenjati osnovice. Pitanje upućuje direktoru Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra ali i svim ravnateljima, da se očituju, da li su bili pozvani na te sastanke, umjesto s gradskim službama i svojim Upravnim vijećima ili Skupštinama, na sastanke s konzultantima, što je od vas traženo i što je od toga provedeno od strane vaših Upravnih vijeća ili vas kao ravnatelja ili direktora.
g. Tadija Penić odgovorio je da je dobio upit po pitanju prava na pristup informacijama o poslovnim odnosima s tvrtkom Neokod d.o.o. i odgovoreno je na to pitanje, da Dugoselski komunalni i poduzetnički centar nema nikakav poslovni odnos niti je sklopio ugovor niti je napravljena narudžbenica za neke poslove. 
g. Darjan Budimir upitao je kako se ti računi nalaze na financijskoj kartici Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra.
g. Tadija Penić odgovorio je da su računi pristigli i oni su ih preuzeli. 
g. Predrag Topić odgovorio je da je bio pozvan na sastanak, ali je bio na sastanku sa zamjenicima gradonačelnika i raspravljali su o tim mjerama štednje. Kao ravnatelj, on je usvojio te mjere štednje o smanjenju plaće i oko novog Pravilnika o radu. 
g. Nenad Haleuš Mali izvijestio je da je bio na sastanku, na kojem je traženo da provede mjere štednje. Ustanova ima tri osnivača tako da se Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta nije sastalo u prvom pokušaju a u drugom pokušaju se sastalo ali nije izglasan dnevni red, jer stav preostala dva osnivača je bio da se ne ide u nikakvu izmjenu akata niti smanjenje plaća. Takav stav su podržali i naši zaposlenici u kolektivu, jer imamo jednog predstavnika u Upravnom vijeću. Smatrali su da treba poštivati mišljenje preostala dva osnivača a što se tiče smanjenja plaća, smanjena je osnovica zato što od ranije postoji odluka da se vežemo uz osnovicu Grada Dugog Sela. Dakle, onog časa kad je gradonačelnik donio Odluku da se smanji osnovica za 10%, automatski se i nama smanjila osnovica.  
gđa Draženka Sesan istaknula je da je Dječji vrtić već od početka ove krize bio pozvan na nekoliko sastanaka u gradsku upravu, vezano uz troškove. Obračun se radio u vrtiću i slao podatke, vezano za postotke, 10, 20 i 30%, koliko bi se odnosilo na plaće u vrtiću. Nakon toga je kao ravnateljica sudjelovala na sastanku s pročelnikom g. Dragičevićem, zamjenicom gradonačelnika i gospodinom iz tvrtke Neokod. Na tom sastanku razgovaralo se o plaćama, odnosno o smanjenju plaća za djelatnike Dječjeg vrtića, gdje je, na osnovu nekih podataka predloženo da se plaće umanje. U vrtiću je proveden razgovor i savjetovanje s Radničkim vijećem i sindikatom. Na prvoj sjednici Upravnog vijeća taj prijedlog nije prošao. U daljnjim razgovorima sa stručnim službama Grada Dugog Sela pristupilo se novoj izradi proračuna u kojoj su se plaće djelatnicima Dječjeg vrtića Dugo Selo umanjile za 10%, ravnateljici za 20%. Što se tiče Pravilnika, isti je bio usklađen s pravilnicima ostalih gradskih ustanova i trgovačkih društava, jer je Dječji vrtić Dugo Selo kroz čitav niz godina imao veća materijalna prava od nekih drugih. O plaćama se dosta dugo razgovaralo a inače je bilo stajalište i gradskih vijećnika od prije da u vrtiću jesu velike plaće, da Dječji vrtić Dugo Selo i njegovi djelatnici imaju najveće plaće u Republici	Hrvatskoj. Njen stav je tu bio jasan, da su odgojitelji ti, koji su nositelji djelatnosti i da ako želimo razmišljati o budućnosti Grada Dugog Sela, u dječje vrtiće treba ulagati najviše novaca i da te plaće trebaju biti takve, da djelatnici budu mirni i zadovoljni i da mogu svoje aktivnosti s djecom obavljati na siguran način, kako bi ono što djeca trebaju, a to je ispunjenje njihovih potreba, bilo kvalitetno. 
g. Miroslav Škrlec istaknuo je kako je također bio pozvan na sastanak. Tamo mu je predložen nekakav prijedlog Pravilnika i Odluka o plaćama. On je to uzeo i pročitao. Smatrao je u tom trenutku da taj prijedlog Pravilnika nije dobar za ustanovu, jer nije isto biti u vrtiću, knjižnici, gradskoj upravi. Ova ustanova obavlja specifičnu djelatnost, radi se 16 sati dnevno, u smjenama, pa je temeljem pravilnika kojeg je dobio, izradio Pravilnik o radu u skladu sa sličnim ustanovama za upravljanje sportskim objektima u Gradu Zagrebu. Taj Pravilnik je uvršten u dnevni red Upravnog vijeća, koje je donijelo Zaključak da se napravi jedno povjerenstvo između Grada i ustanove, da se vidi kako to riješiti. Ova ustanova nije dužna imati Pravilnik o radu i zato ga do sada nije ni donosio. Međutim, postoji Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ustanove, koji je donijelo Upravno vijeće, uz suglasnost Gradskog vijeća, gdje je definirano, u članku 10., da plaće djelatnika ustanove određuje Gradsko vijeće.
g. Darjan Budimir svoje drugo pitanje upućuje u svezi Prostornog plana. To je na prošloj sjednici, 05.03.2020. god. raspravljeno i konstatirano, na žalost, da izrada traje predugo, da se s tim predugo odugovlači, upozoravamo na brojne nedostatke, što se tiče Prostornog plana koje su trebale biti ugrađene. Pokušava se iskomunicirati da se Prostorni plan doradi i od 9. mjeseca prošle godine do 3. mjeseca ove godine, ništa se nije po tome htjelo postupiti. Vijećnici su uložili određene amandmane na prošloj sjednici, gradonačelnik se na njih očitovao i Vijeće ih je usvojilo. Kao što imamo u zapisniku, pročelnik Vinko je izjavio kakva je daljnja procedura, odnosno, da će izrađivač izraditi, prema tim amandmanima izmjene Prostornog plana i obzirom na određene izmjene koje se dešavaju putem tih amandmana, da je potrebno provesti novu javnu raspravu u trajanju od 8 dana i da će taj cijeli postupak biti vrlo brzo gotov, tako da se napokon usvoji Prostorni plan. Da ne bi ostalo na usmenim polu odgovorima, traži pisano očitovanje i dostavu tih dokumenata, jer je ovo još jedan način da se formalni dio koji se treba odraditi zloupotrebljava. Ako su amandmani većinom u Gradskom vijeću usvojeni i izrađivači ih izradili, ne može se sada tumačiti da se nekome ne sviđa i naknadna očitovanja piše i ne želi provesti ono što je zakonom dužan provesti formalnu proceduru i slanjem u ministarstva dodatno se sve to odugovlači i traje a brojni građani pitaju što je s tim. Moli pisani odgovor i očitovanje te dostavu svih dokumenata, što su poduzeli izrađivači i što je g. gradonačelnik točno tražio od ministarstava kojima je poslao upite.
g. Nenad Panian istaknuo je da ovo inkvizicija prema njegovim djelatnicima, ovo ispitivanje, jad i jal da je nešto učinjeno, a veliki broj puta je g. predsjednik rekao da je gradonačelnik nešto učinio nezakonito, a na kraju nije ispalo nezakonito. Molio bi g. predsjednika da kao pravnik, ubuduće pazi kad upotrebljava riječ „protuzakonito“ prema gradonačelniku Dugog Sela, ne Nenadu Panianu. Gradonačelnik je institucija. Naravno da je uzeta firma sa strane, ne zbog nepovjerenja, naše službe to možda i ne stignu, nego onoga tko je u tome najstručniji, tko će to najbrže napraviti, budući da je bio COVID – 19. Govorite o COVID – 19 kao da se nije dogodio a dogodio se 25. veljače u 15.06 sati u Gradu Dugom Selu, kada je prvi put pozvao g. Tominca kao načelnika Stožera civilne zaštite, g. Veljka Bertaka i g. Haleuša. Nazvali smo ministra Beroša, koji nam je rekao da nazovemo epidemiologe i od tada je situacija bila stabilna. Reagirali smo promptno, u Dugom Selu nije bilo nikakve transmisije i vi niste vidjeli što smo mi sve radili i ne trebate znati, ponosni smo na to da se nije dogodila transmisija. 
Drugo, dva puta je bila javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana a nikad niste ništa dali na toj javnoj raspravi i onda odjednom amandmani koji ruše cijeli koncept Prostornog plana, gdje zabranjujete da se radi atletski stadion iznad Sportske dvorane, pogoduje se vijećniku Šajkoviću koji ovdje ima svoj grunt, koji nije zadovoljan cijenom koju bi mu Grad platio, zabranjuje se jednom poslovnom čovjeku koji je kupio poslovnu zonu da tu bude poslovna zona, ukida se aquapark  koji smo s dobrom namjerom stavili u Prozorje, zabranjuje se gradnja svim graditeljima sve, i vi očekujete da takav Prostorni plan pusti. Nakon ove inkvizicije i nakon ovakvih neistina, ovdje nije dobrodošao, može mu se poslati poziv za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, te napušta sjednicu.
g. Darjan Budimir ističe da je g. gradonačelnik dužan biti na sjednicama Gradskog vijeća, pa ukoliko ne bude, bit će prekinuta sjednica bez njegovog prisustva. Osim toga, on također ima pravo iznijeti svoje nezadovoljstvo.
g. Siniša Kljajić u ime Kluba vijećnika Drugo Selo traži stanku, da se gradonačelnik vrati, kako bi sjednica funkcionirala.
g. Darjan Budimir ističe da prije određivanja stanke, koja će trajati 15 minuta, poziva predsjednike klubova na kratki sastanak.  

 Obzirom da još traje Aktualni sat, ovdje su iznesene brojne neistine, gradonačelnik je rekao „mojim djelatnicima“, pa nisu ravnatelji njegovi djelatnici nego su ravnatelji gradskih ustanova. Najstručniji konzultant, potrebne mjere štednje, a zašto se ugovor sklapa 10. veljače dok još nije bilo nikakvih naznaka? Druga kleveta je pogodovanje g. Šajkoviću a non – stop se od strane g. gradonačelnika plasiralo da Grad treba otkupiti zemlju koja je blokirana već 30 godina. Poslovni čovjek, aquapark, bez ikakve podloge, nije tema, ali je iznesen cijeli niz neistina i volio bi da je g. gradonačelnik ostao a ne da je pobjegao sa sjednice.
Od ravnatelja i gradonačelnika traži pisano očitovanje, obzirom da na žalost svjedočimo da je većina vas u strahu, da su u strahu službenici gradske uprave, gdje je već rekao da predsjednik Gradskog vijeća, putem prava na pristup informacijama mora dolaziti do podataka i informacija koje su mu bitne u radu, da se ne poštuju čak ni rokovi, da se kasni s dostavom dokumenata, prekoračuju se rokovi iz razloga što je povjerenica za informiranje rekla da joj pročelnik, konkretno u ovom slučaju, g. Dragičević ne želi dostaviti te podatke. Kad je slao očitovanje vijećnicima za obustavu, rekao je da se pošalje Dugoselskoj kronici, da i mediji budu upoznati, službenica je rekla je da ne može, ako svi pognemo glavu i prihvatimo ovaj način rada, onda čemu svi tu. Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i dužni ste svi o tome raspravljati a i svi ravnatelji i direktori, o svim problemima, a ne da im se na sastancima prijeti s minimalcima i to osoba, koja je kao najstručnija u tome, čemu ako imamo tri pravnika, ako novci za to nisu osigurani i nitko ne spori vjerojatno ni od vas ravnatelja ni od Gradskog vijeća da u ovoj situaciji je potrebna solidarnost i mjere, da su potrebne mjere štednje a koristiti tu situaciju za prijetnje otkazima, minimalcem, obračunavati se s ljudima, ukidati stečena prava i smanjivati ta prava za stalno a ne na ograničeno vremensko razdoblje ili vezano za prihode proračuna.  
Zaključuje Aktualni sat, u 14.07 sati daje pauzu od 15 minuta, te poziva predsjednike klubova na sastanak.
U 14.41 sati Gradsko vijeće nastavlja s radom.


T o č k a  1.  

Verifikacija zapisnika sa 23., 24. i 25. redovne sjednice Gradskog vijeća 

       Zapisnici sa 23., 24. i 25. sjednice Gradskog vijeća dostavljeni su u prilogu poziva za sjednicu.


Primjedbi na tekst zapisnika sa 23. redovne sjednice nije bilo, pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi sljedeći


Z A K L J U Č A K

             Verificira se zapisnik sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održane 05. ožujka 2020. godine.  


Primjedbi na tekst zapisnika sa 24. redovne sjednice nije bilo, pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi sljedeći


Z A K L J U Č A K

             Verificira se zapisnik sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održane 08. travnja 2020. godine. 


Primjedbi na tekst zapisnika sa 25. redovne sjednice nije bilo, pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi sljedeći


Z A K L J U Č A K

             Verificira se zapisnik sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održane 07. svibnja 2020. godine.  



T o č k a  2.  

Rasprava o očitovanju predsjednika Gradskog vijeća na obustavu akata
 sa 25. sjednice Gradskog vijeća

g. Darjan Budimir, predsjednik daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, te ističe kako želi da se raspravi o situaciji u kojoj su se Gradsko vijeće i Grad Dugo Selo našli. Svima je poznato da je Gradsko vijeće, na 25. sjednici donijelo tri odluke, i to Odluku o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima Grada Dugog Sela radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID-19, Odluku o dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika i Zaključak o mjerama štednje radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID-19 te Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2020./2021., koja je ostala na snazi. Zatim je gradonačelnik iskoristio zakonsku mogućnost i donio Odluke o obustavi općih akata predstavničkog tijela, odnosno ove tri odluke koje je naveo. Prošli tjedan je, kao predsjednik Gradskog vijeća, dostavio svoje očitovanje i viđenje toga. Obzirom da je to presedan, ne samo u Dugom Selu nego u Republici Hrvatskoj, posebno ga žalosti što se na ovakav način ovo događa u vremenu ovakve krize, kada je praktički Gradsko vijeće preuzelo jedan dio poslova koji je trebao biti odrađen od strane izvršne vlasti, da se predlože mjere, kao  što je to slučaj u velikoj većini ostalih gradova i općina. Izrađene su vrlo kvalitetne mjere pomoći i gospodarstvu i građanima, a oko tih mjera, osim da su dobre i kvalitetne, pomažu, izuzetno je bitno da su pravovremene, što znači da su donesene da pomognu u ovom razdoblju kada su određeni gospodarski subjekti prestali s radom, kada građani najviše osjećaju posljedice ove krize. Još više čudi ili žalosti činjenica zbog kojih razloga su obustavljene ove odluke, među ostalim, odnosno, najvažniji razlozi su da nije provedeno savjetovanje s javnošću, da Odluke imaju retroaktivno djelovanje, da su te preporuke suprotne Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o ustanovama, tako da smatra da je to u cijelosti neosnovano. Obzorom na zapisnik i na medije, pročitat će izvode iz očitovanja, koje su dobili svi vijećnici Gradskog vijeća.
„Smatram da su sve obustavljene odluke Gradskog vijeća zakonite. One su donesene na zakonito sazvanoj i održanoj sjednici Gradskog vijeća, jednoglasno (13 glasova  od 13 nazočnih članova) i u uvjetima proglašene pandemije bolesti COVID-19 zbog koje su i brojni gospodarstvenici s područja našeg Grada obustavili svoj rad sukladno odlukama Stožera civilne zaštite, a nemali broj naših sugrađana ostao je bez posla. Predlagatelj svih odluka bio je Klub vijećnika HDZ-BM 365. Svrha je i cilj odluka bio pomoći gospodarstvu i građanima Grada Dugog Sela u skladu s ovlastima i mogućnostima kojima raspolažemo kao jedinica lokalne samouprave, a sve kako bismo ublažili negativne posljedice ove bolesti. Odluke su donesene u posebnim okolnostima u kojima smo se svi iznenada i neočekivano našli, s velikom neizvjesnošću do kada će sve trajati i kakve će posljedice na kraju ostaviti.
Odluka o mjerama pomoći donesena je isključivo sa svrhom i namjerom da se pomogne gospodarstvu i građanima našeg Grada propisanim mjerama te preporukama ustanovama i trgovačkim društvima čiji je osnivač/suosnivač Grad Dugo Selo. Napominjem, ako je to uopće potrebno, da je ovo vrijeme kada su prema odlukama nadležnih državnih tijela zbog proglašene pandemije korona virusa nastupile posebne okolnosti koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, narušavajući gospodarsku aktivnost i posljedično uzrokuju znatnu gospodarsku štetu. U tim posebnim okolnostima velik dio gospodarstvenika uopće ne obavlja gospodarsku djelatnost ili je obavlja s poteškoćama te je znatan broj naših sugrađana zbog toga ostao bez posla i bez prihoda za osnovne životne potrebe. Odluka je vremenski ograničena na kratko razdoblje, na vrijeme kada je pomoć najpotrebnija. Protekom vremena ona postaje bespredmetna.
Što se tiče razloga za obustavu koji se navode u obrazloženju, smatram da su svi u cijelosti neosnovani. Počevši od izostanka „javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“ što je u situaciji kad se traži brza reakcija apsurdno, pa do prigovora da se preporukama ustanovama i trgovačkim društvima čiji je osnivač/suosnivač Grad Dugo Selo postupilo protivno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, što uopće ne zaslužuje komentar. Vlada Republike Hrvatske je predlagala, a Sabor donio niz zakona u ovo vrijeme, bez savjetovanja s javnošću, kao što su i brojni gradovi i općine, također bez savjetovanja s javnošću donijeli veliki broj odluka o pomoći svojim građanima i poduzetnicima.
Početkom travnja ove godine gradonačelnik je kao predlagatelj uputio Gradskom vijeću prijedlog Odluke o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo. Gradsko vijeće je prihvatilo taj prijedlog. O tom prijedlogu nije provedeno savjetovanje s javnošću iako se također radi o općem aktu. Osim toga, i navedena Odluka obuhvaća razdoblje prije njenog donošenja što bi po njihovom tumačenju značilo da je i u tom slučaju povrijeđena zabrana retroaktivnosti.
Siguran sam da je poznato svima koji Gradonačelnika savjetuju u zadnje vrijeme, a moralo bi i njemu biti poznato, da je nezakonito obustavljen od primjene Zaključak o mjerama štednje radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19, jer Zaključak nije opći akt te stoga uopće ne može biti predmet obustave po članku 42. st. 4. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi.
Odluka o obustavi primjene Odluke o dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima su gradski vijećnici sebi smanjili naknade za 10% za koliko ste smanjili plaće službenika gradske uprave je ne samo nezakonita, nego i apsurdna jer se ne radi o općem aktu pogodnom za savjetovanje s javnošću. Osim toga svojim ste zaključkom dali pozitivno mišljenje na prijedlog iste Odluke. Taj Zaključak je također objavljen u Službenom glasniku. Vjerujem da će nadležna državna tijela promptno reagirati i ukinuti ove odluke čime će se ispuniti cilj koji smo imali prilikom predlaganja i donošenja obustavljenih odluka.“
Bitna je hitnost, ove Odluke sadrže, od oslobađanja plaćanja komunalne naknade, umanjenja komunalnih naknada, odgode plaćanja, 50.000,00 kuna za Crveni križ, oslobađanje roditelja plaćanja participacije dječjeg vrtića, a upravo je ta Odluka temelj za današnje Odluke koju je predložio gradonačelnik za sufinanciranje privatnih vrtića. Za tu Odluku također nije provedeno savjetovanje i ima retroaktivno djelovanje. Teško se oteti dojmu da se radi samo o egu ili nekoj vrsti nerazumijevanja, obzirom da je Gradsko vijeće u svojim nadležnostima to sazvalo, izradilo i usvojilo i sad se na ovakav način to pokušava spriječiti. 
Stoga će na kraju rasprave predložiti zaključak kojim se poziva gradonačelnik Grada Dugog Sela da stavi izvan snage Odluke, kojima je obustavio od primjene opće akte Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, kako bi poduzetnici i svi građani dobili pomoć koja im se osigurava predmetnim Odlukama.
U raspravi koja je uslijedila, g. Kruno Blažinović istaknuo je kako mu nije jasno čemu izlaganje g. predsjednika Gradskog vijeća, obzirom da su odluke o obustavi akata Gradskog vijeća podnesene Ministarstvu uprave na mišljenje te se čeka njihovo očitovanje. Treba pričekati očitovanje Ministarstva uprave a onda g. predsjednik može iznositi ovakve zaključke a sve do tada, smatra da ovome nema mjesta ovdje trenutno. Neka završi postupak pa će se onda vidjeti o čemu se radi.

g. Siniša Kljajić  svoje pitanje upućuje osobi za koju smatra da je najmeritornija u ovome, a to je g. Šestan, koji je pravnik a ujedno i pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Upućuje pitanje g. Mladenu Šestanu, kakav je njegov stav, odnosno uloga u pisanju Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela od 14. svibnja. Naime, da li je g. Šestan, kao čovjek koji vodi pravnu službu, a time i osoba koja savjetuje g. gradonačelnika, rekao g. gradonačelniku da je taj dokument zakonski ili nije? Također ga zanima da li je prema g. Šestanu bio postavljen zadatak da se primi posla kao pravnik u Gradu vezano za mijenjanje Pravilnika o radu Grada i gradskih ustanova? Kada općenito promišljamo malo o alatima koje g. Šestan treba imati, oni su prvenstveno zakonitost, pa moli i proziva g. Šestana da se sada, u ovom trenutku, očituje o zakonitosti svih dopisa, odluka, koje su izašle iz gradske uprave a da su vezane za mjere koje je donijelo Gradsko vijeće na 24. i 25. sjednici. 

g. Mladen Šestan istaknuo je, prije nego odgovori g. vijećniku na pitanja koja je postavio, kako imamo situaciju da je g. gradonačelnik, temeljem članka 42. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi obustavio od primjene Odluke, koje je Gradsko vijeće donijelo na svojoj zadnjoj sjednici, koja je održana elektroničkim putem. U tim Odlukama o obustavi, a opet sukladno ovom zakonu, pozvano je Gradsko vijeće da nedostatke za koje gradonačelnik smatra da su nezakoniti otkloni u ostavljenom roku, a taj rok je istekao 22. svibnja. Na taj dan se predsjednik Gradskog vijeća očitovao gradonačelniku ovim dopisom, o kojem je govorio. Obzirom da Gradsko vijeće nije postupilo po tom pozivu, u ostavljenom roku, gradonačelnik je bio dužan, bez odgode, o tom obavijestiti nadležna tijela državne uprave i dostaviti im Odluke o obustavi, što je i učinjeno 26. svibnja 2020. god. Sljedeća procedura je da u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluka, nadležno tijelo državne uprave može donijeti dvije Odluke. Može potvrditi Odluke gradonačelnika ili može donijeti Odluku o ukidanju tih Odluka. Ako nadležno tijelo potvrdi Odluke gradonačelnika, onda će ono u roku od 30 dana podnijeti Upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općih akata. To je što se procedure tiče i to je ono što je sad u tijeku.   
Vezano za prvo pitanje g. vijećnika, nije sudjelovao niti na bilo koji način u pripremi Odluka gradonačelnika o obustavi akata, koje je donijelo ovo Gradsko vijeće, niti je to gradonačelniku predložio. Što se tiče drugog pitanja, sve ovo što govori, rekao je neposredno na sastanku s gradonačelnikom i zamjenicima, koji je tražio i napisao je u svom pisanom očitovanju, govori o gradskom Pravilniku o radu, kojeg je dostavio gradonačelniku, u spis službeno, na četiri stranice. Ovom prilikom, radi digniteta dužnosti koju obnaša, svog ljudskog, profesionalnog i stručnog digniteta, izjavljuje s punom odgovornošću da pravnici u Gradu raspolažu potrebnim stručnim znanjima i iskustvom za obavljanje daleko složenijih pravnih poslova, što je do sada i nebrojeno puta dokazano rezultatima i poslovima koje su obavili, nego li je to izrada Odluke o osnovici plaće, koja ima jednu rečenicu ili Pravilnik o radu. Podsjeća da je sada već stari Pravilnik o radu iz 2015. godine osobno pisao kao i Odluku o osnovici plaće iz 2013. godine. Moli razumijevanje kad će reći da uvjeravati bilo koga da s ovoliko godina iskustva i rada u struci ima potrebna znanja, što govori u svoje ime a može to reći i u ime kolegice Krvarić, da napiše Pravilnik o radu, ma kakav on bio, značilo bi sebe podcjenjivati a to vjeruje da nitko ne želi. Unatoč okolnostima u kojima se našao, zatečen informacijom da Pravilnik o radu radi netko izvana, postupio je, na što je ponosan, dostojanstveno i kao čovjek i kao gradski službenik, taj prijedlog je na zamolbu gđe zamjenice pogledao, ukazao na određene manjkavosti. Jedna od tih stvari je bila predložena da Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, što je elementarna stvar koju se mora poznavati da po članku 27. stavku 3. Zakona o radu, pravilnik o radu može stupiti na snagu najranije osmog dana od dana objave. Velika je to stvar za pravnike. Sve što je mislio, napisao je u očitovanju gradonačelniku na tu temu.
 Sljedeće pitanje je bilo za Odluku o mjerama pomoći. Dakle, 24. travnja 2020., petak je bio, točno u 13.51 sati, obzirom da gradska uprava petkom radi do 13.30 sati, a utorkom do 17.30 sati, stigao je e -  mail od predsjednika i kluba i Vijeća s grubim materijalom, za pripremu prijedloga Odluke o mjerama pomoći i Zaključka o mjerama štednje. U ponedjeljak ujutro je s tim prijedlogom upoznao gradonačelnika i zamjenicu gradonačelnika i konstruktivno u razgovoru sve to prošli. Nakon toga je otišao stručno obrađivati materijal koji je dobio do faze u kojoj je on upućen Gradskom vijeću na usvajanje. U ta tri dana, mnoge stvari su tu puno drugačije poslane vijećnicima na usvajanje nego su prvotno predložene. Usuglasiti prijedlog u cilju da on pomogne, a pomoći će našim gospodarstvenicima i našim građanima, pri tom smatrajući da je nebitno tko ga predlaže, jer sve smo mi stručne službe po članku 13. Poslovnika, dužne pružiti stručnu i tehničku pomoć kada su predlagatelji iz reda vijećnika. U tih 2 – 3 dana, u brušenje ovoga teksta, gđa zamjenica je uključila i kolege pročelnike, bio je tu kolega Vinko, Bertak, Dragičević a inzistirao je da se uključi i Marica Knezić, kao žena koja ima znanje i iskustvo u tom operativnom dijelu. Rezultat toga je da recimo, kod oslobađanja komunalne naknade, je stvar postavljena, da gospodarstvenici, kojima je obustavljen rad, koji imaju poteškoće u poslovanju, ne moraju sad dodatno prikupljati dokumentaciju, slati zahtjeve, obzirom da je opće poznata činjenica u kojim djelatnostima je Stožer obustavio rad. Gđa Knezić je konstruktivno sudjelovala u tom dijelu da se znaju obveznici komunalne naknade koji se mogu osloboditi, da nema potrebe da se sad tu stvar posebno birokratizira. Ponudili smo rješenje koje su primijenili i neki drugi gradovi, na način da se obveznike, koje se oslobodi, jednostavno obavijesti elektroničkom poštom. Primjer za to imamo u Gradu Zagrebu, koji je svoje obveznike obavijestio da su ih oslobodili.
Vlada Republike Hrvatske, odnosno Hrvatski zavod za zapošljavanje je u prvom valu podijelio cca 1,5 milijardi kuna gospodarstvenicima na način da su novci stigli i prije no što je došla ikakva obavijest. Dakle, bili smo u tom dijelu proaktivni, konstruktivni, izlazeći u susret.
Što se tiče same Odluke o obustavi Zaključka, Zaključak nije opći akt. Zaključkom se izražava stav, mišljenje ali odluku o tome će dati nadležna državna tijela. U odnosu na Odluku kojom se smanjuju naknade, gdje se tamo kao razlozi nezakonitosti navode izostanak savjetovanja s javnošću, retroaktivnost i stupanje na snagu a ti se razlozi navode i u odnosu na Odluku o mjerama pomoći, moramo znati da je odluka donesena u uvjetima tzv. posebnih okolnosti, koje je kao takve kvalificirala Vlada Republike Hrvatske, odnosno Sabor, a ta posebna okolnost je proglašena pandemija, odnosno epidemija bolesti COVID, kao događaj koji neposredno ugrožava život građana, dovodi u pitanje gospodarske tijekove, narušava gospodarske aktivnosti. S druge strane, mora se promatrati smisao, cilj, namjera predložene Odluke, a to je pomoć gospodarstvu i građanima i to u trenucima kada im je potrebna. Smatra, bez obzira na odredbu članka 11.Zakona o pravu na pristup informacijama, da izostanak postupka savjetovanja s javnošću ne bi smio imati za posljedicu nezakonitost Odluke. U prilog tome navodi da je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske u ožujku i travnju donio desetke zakona u tim posebnim izvanrednim okolnostima, koji su imali za cilj različite mjere pomoći gospodarstvu i građanima, bez provedbe postupka savjetovanja s javnošću. Jednako tako su brojni gradovi i općine, od našeg susjedstva pa na dalje, također donosile konceptualno manje ili više istu ili sličnu Odluku s istim ili sličnim mjerama pomoći, bez postupka savjetovanja s javnošću, sve u danim okolnostima. U odnosu na zabranu retroaktivnosti, koja se također napominje kao jedan od razloga nezakonitosti ovih Odluka, navodi da je upotrijebljena jedina moguća formulacija, s obzirom na okolnosti, u kojima se Odluka donosi, da se za vrijeme, bilo obustave rada, koja je krenula od 19. ožujka, bilo prestanka aktivnosti dječjih vrtića, škola, pomogne onima koje je ta obustava ili prestanak rada, pogodila. Dakle, ovdje se ne radi o retroaktivnosti odnosno povratnom djelovanju općeg akta, u smislu članka 73. stavka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi, ovdje retroaktivnost znači da se za određeno razdoblje, koje je počelo prije nego se Odluka donosi, a koje još uvijek traje, ta ista Odluka i odnosi. U konkretnom slučaju, na primjeru komunalne naknade, tamo je odredba da se obveznici plaćanja komunalne naknade, za poslovni prostor i građevinsko zemljište, koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, oslobađaju u cijelosti ili djelomično obveze plaćanja za vrijeme obustave rada, odnosno, u našem slučaju to je za razdoblje 4., 5. i 6. mjesec, dakle, obuhvaća se drugi obrok, obzirom da se komunalna naknada plaća kvartalno. Taj drugi obrok dospijeva zadnjeg dana u mjesecu, dakle, 30. lipnja. Obzirom da je Odluka o mjerama pomoći stupila na snagu 09. svibnja a drugi obrok dospijeva 30. lipnja, kojeg se poduzetnici oslobađaju, smatra da ovdje nema retroaktivnosti, jer je pravo na oslobađanje stečeno prije nego je obveza dospjela. Dakle, ljudi su obvezni platiti komunalnu naknadu 30. lipnja, mi ih oslobađamo Odlukom koja stupa na snagu 09. svibnja. Dakle, oslobađamo ih prije nego je obračunsko razdoblje završeno. Sve su odluke, koje sadrže ovu mjeru oslobađanja komunalne naknade koncipirane na ovakav način, manje ili više. Nitko od nas, cijeli svijet, nije bio spreman i nije reagirao preventivno u konkretnoj situaciji. Nitko nije donosio odluke o mjerama pomoći u drugom mjesecu ili na početku trećeg mjeseca, nego su svi reagirali onda kad su nastupile te posebne okolnosti a posebna okolnost je proglašenje pandemije, odnosno, epidemije bolesti i ne postoji drugi način da mi oslobodimo nekoga neke obveze za vrijeme kad on ne radi, jer mi ovog trenutka ne znamo hoće li netko raditi u šestom mjesecu pa da idemo s tom odlukom ili hoće li se dogoditi taj događaj. 
Što se tiče stupanja na snagu, odnosno prvog dana od dana objave, Zakon o lokalnoj samoupravi, članak 73. stavak 4. a i naš Statut u članku 138. stavak 2. daju mogućnost stupanja na snagu općeg akta prvog dana od dana objave. Dakle, Vijeće je donijelo Odluku na temelju Zakona i na temelju Statuta, potrebnom većinom glasova, 13 nazočnih, 13 "za". Sjednica je održana na prihvatljiv način, sukladno uputi Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020. Stupanje na snagu prvog dana od dana objave je iznimka od općeg pravila, koje određuje da opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave. U opravdanim okolnostima je dopušteno propisati da opći akt stupi na snagu prvog dana od dana objave. Svi su zakoni, koje je Sabor donio u ovom razdoblju stupali na snagu prvog dana od dana objave. Sve su Odluke ili velika većina onih koje je vidio kod drugih imale takvu odredbu, jer koji bi to opravdaniji razlog bio od nastupanja događaja koji prijeti i ugrožava život, koji dovodi u pitanje gospodarske aktivnosti i rezultira svim ovim mogućim posljedicama. Vezano za ovu Odluku o mjerama pomoći, naglašava da je sve to njegov stav, odluku o tome će dati nadležna državna tijela, napomenuo bi da je ista obustavljena u cijelosti, a kad se pročita obrazloženje razloga za obustavu, onda se u odnosu na članke 8., 9., 10, 11., 13. i 14. ne navodi doslovno niti jedan razlog zašto se te odredbe obustavljaju, a to su one odredbe kojim se roditelji oslobađaju plaćanja produženog boravka, participacije u Glazbenoj školi, interventno sufinanciranje socijalne samoposluge, itd. Dakle, sve u svemu, obzirom na pristup koji je imao u izradi ove Odluke, obzirom da su u njenu pripremu bili uključeni svi, s obzirom na cilj i namjenu koju je ona imala, posebno imajući u vidu okolnosti u kojima se Odluka donosi, ostao je zatečen i iznenađen Odlukom kojom se ona obustavlja od primjene, ovo je njegov stav i njegovo mišljenje. Nada se da će Odluka nadležnih tijela uslijediti brzo, a kakva god ona bila, mora se poštovati.

g. Siniša Kljajić istaknuo je da iz ovog može iščitati sljedeće, da je izvršna vlast sigurno zaobišla alat. Očekivao je da je izvršna vlast naložila pravnoj službi  da odradi pravilnike ustanovama, međutim, očigledno je nekome bio interes da se ne koriste gradski alati nego da se radi s privatnikom. Naime, prvi ugovor zaključen je 10. veljače, potpisan u elektronskom obliku 19. veljače i od tad kreće niz ugovora, gdje se mogu vidjeti ti računi, pa je sa 15. 04. čovjeku isplaćeno 27.000,00 kuna za savjetovanje. Nije dobio odgovor na pitanje tko je pisao tu odluku, g. Šestan kaže da on nije, očigledno je onda ta odluka donesena izvana, netko ju je napravio i potpisao gradonačelnika i poslao dalje. Smatra da je to jedno od temeljnih pitanja koje treba razriješiti, a najznačajnija stvar u tome je da mjere koje su donesene ne postoje, niti se mogu koristiti. Sad smo  u jednom praznom prostoru i blaga je riječ da nas sve treba biti sram. Smatra da svi imaju odgovornost, kao što ju ima i on, gradonačelnik koji nije ovdje, trebao bi biti ovdje i reći svoje stavove i argumente, jer to je smisao demokracije. Gradsko vijeće je vrhunac demokracije u Dugom Selu. Isto tako, očekuje od predsjednika Gradskog vijeća, koji stoji iza svojih mišljenja, da ako Upravni sud donese da je gradonačelnik u pravu, da se javno ispriča cjelokupnoj dugoselskoj javnosti i da odstupi s dužnosti. Jer to je moralno i to bi tako trebalo raditi. Nada se da će se Upravni sud što prije očitovati i donijeti odluku, jer je sramota da naši Dugoselci nemaju pomoć od Gradskog vijeća.

g. Darjan Budimir istaknuo je da imaju pomoć u Gradskom vijeću jer je upravo Gradsko vijeće donijelo pravovremeno i jedine ozbiljne Odluke, koje su sad privremeno obustavljene. 

g. dr.sc. Zvonko Novosel-Dolnjak smatra da za ove Odluke koje je donijelo Gradsko vijeće nije sporno što nije provedena javna rasprava. Međutim, problem vidi u nečem drugom. Malo je analizirao tri stvari. Ovdje se govori o oslobađanju cijene vode, plina i odvoza otpada. Odluka koja je donijeta mogla bi se provesti, samo mora zadovoljiti određene uvjete koje je zakonodavac propisao. To malo traje, to je činjenica i tu se sad postavlja pitanje da će oslobađanje biti za dva do tri mjeseca dok se postupak ne provede. U Zakonu o tržištu plinom stoji da je dužnost opskrbljivača plinom naplaćivati isporučeni plin sukladno važećim iznosima tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom donesenim sukladno metodologiji iz jednog članka. Dalje, krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se Odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije, prema utvrđenoj metodologiji. Dakle, tu vidi određene poteškoće, da se ova Odluka realizira. Međutim, nije sporno da se može realizirati i nije sporno da li smo razgovarali s građanima ili nismo, nego bi se založio da se pokrenu svi mehanizmi da poštujući sve propise i zakone Odluku realiziramo. Kod cijene vode je nešto drugačije, tu po Zakonu o vodnim uslugama postoji mogućnost,  da se cijena vodnih usluga za neke dijelove građana, koji su u situaciji, koju možemo podvrći situaciji u kojoj smo se našli, da mogu imati u nekom razdoblju nižu cijenu. Zakon propisuje da to ne može biti više od 60% cijene vodne usluge, no razliku oslobađanja podmiruje jedinica lokalne samouprave iz proračuna. Postavlja se pitanje da li Grad ima te novce u Proračunu. Postoji iznimka koja kaže da maksimalno 20% takvih iznosa ukupnih godišnje može ići na teret prihoda distributera. Zakon također propisuje da  jedinica lokalne samouprave pravi spisak tako socijalno ugroženih. Slaže se da su naši građani ovog trenutka na taj način bili socijalno ugroženi. Zalaže se da se ide sve napraviti da se to realizira ali moramo poštivati taj redoslijed. Smatra da je napravljen samo jedan korak, i onda se tu stalo. Logično je da po Odluci Gradskog vijeća stručne službe to preuzmu i nastave dalje raditi. Treće, što se tiče cijene odvoza komunalnog otpada, tu je isto zakonodavac dosta toga rekao, što ulazi u cijenu javne usluge. Tu opet ima jedan članak da jedinica lokalne samouprave preuzima plaćanja za one koji su oslobođeni. Iako nije bio na toj sjednici, podržava Odluke i Zaključke koji su donijeti, one zaista daju ljudima nekakve mogućnosti da budu malo oslobođeni, da lakše sve to skupa prebrode, ali se zalaže za to da se uvaže svi zakonski propisi i normativi, kako da do toga dođemo. To su njegova zapažanja za koja misli da ih je bilo vrijedno ovdje istaknuti jer ovo zapažanje da se to ruši samo zato što nije održano savjetovanje s javnošću ne drži vodu.

g. Darjan Budimir pojasnio je da je ovo, o čemu je govorio g. vijećnik, stavljeno pod preporuke i suglasnosti trgovačkim društvima, da trgovačka društva ako budu mogla tako i postupe, jer smo bili upoznati i kao predlagatelji i gradske službe, da ne može Gradsko vijeće derogirati sve te propise, energetske, o vodnom gospodarstvu i o komunalnom gospodarstvu. Zato i je to u Odluci stavljeno pod preporuke i suglasnosti kao jedna predložena mjera a ne kao nalog i dio općeg akta.

  gđa Renata Jelečki istaknula je kako joj nije jasno zašto se te odluke još ne provode no poštuje sve što je g. predsjednik rekao. Želi istaknuti da je Građanska inicijativa Drugo Selo 27. ožujka uputila mail svim vijećnicima, uključujući predsjednika Gradskog vijeća, g. Šestana i g. gradonačelnika s istim tim mjerama pomoći svim našim gospodarstvenicima. Dakle, to je bilo 27. ožujka a danas je 28. svibanj, pa smatra da su svi zakazali, koliko god se pravili da nisu i prebacivali lopticu predsjednik na gradonačelnika, gradonačelnik na predsjednika, jer ne sjeća se da se itko očitovao na taj mail a zapravo je u 99 posto sličan ovome, koji ste na kraju vi predložili kao Klub vijećnika HDZ, BM 365. Odgovorio je g. Tominac u ime gradonačelnika, da je sada gužva oko COVID-a i da se ne stigne misliti o mjerama za pomoć našim gospodarstvenicima, kojih je najviše malih, koji su najpogođeniji, tako da misli da su svi poprilično zakazali i nevjerojatno da se jedino u Dugom Selu ništa od tih mjera ne provodi.

g. Darjan Budimir predložio je da Gradsko vijeće donese zaključak, kojim se daje suglasnost na očitovanje predsjednika Gradskog vijeća od 22.05.2020. god. te poziva Gradonačelnik da stavi izvan snage Odluke, kojima je obustavio od primjene opće akte Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, donesene na sjednici održanoj 07. svibnja 2020. godine. To predlaže iz razloga što je Gradsko vijeće donijelo Odluke koje bi se trebale primjenjivati ali Odlukama gradonačelnika su privremeno obustavljene od primjene,  ali kako bi se mogle primjenjivati, da se ne čekaju odluke državnih tijela, da se stave izvan snage.
              Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće, većinom glasova (11 glasova "za", 2 glasa "protiv", 2 "suzdržana" glasa) donosi sljedeći


ZAKLJUČAK
 
1.	Daje se suglasnost na očitovanje predsjednika Gradskog vijeća, KLASA: 023-05/20-01/17, URBROJ: 238/07-03-20-3 od 22. svibnja 2020.
2.	Poziva se gradonačelnik Grada Dugog Sela da stavi izvan snage Odluke, kojima je obustavio od primjene opće akte Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, donesene na sjednici održanoj 07. svibnja 2020. godine.    
3.	Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.




T o č k a   3.

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. srpnja
 do 31. prosinca 2019. godine

 G. Darjan Budimir, predsjednik, konstatira da nema g. gradonačelnika  kao predlagatelja, odnosno izvjestitelja ove točke, stoga, temeljem odredbi Poslovnika Gradskog vijeća, predlaže odgađanje rasprave, odnosno glasovanja o ovoj točki dnevnog reda.

         Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova "za") je prihvatilo prijedlog predsjednika Gradskog vijeća o odgodi rasprave, odnosno glasovanja o navedenoj točci.
 

T o č k a   4.

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 za 2019. godinu

Gđica Marija Grgošić, članica Savjeta mladih Grada Dugog Sela, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.
      



         U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić zahvaljuje gđici Grgošić, koju osobno poznaje kao bivšu učenicu. Čast je imati mlade ljude poput nje, koji su u Savjetu mladih, koji treba biti pokazatelj dobre suradnje i ljudi koji su preuzeli inicijativu. Stoga joj u svoje ime i u ime Građanske inicijative zahvaljuje na svemu.   

Nikola Tominac u ime Stožera civilne zaštite zahvaljuje mladima, ponudili su suradnju i pomoć. Pokazali su da su savjesni a dosta ih je bilo uključeno u rad Crvenog križa, jer su druge aktivnosti obnašali naši djelatnici.

g. Darjan Budimir, predsjednik, pridružuje se čestitkama i želi Savjetu mladih da tako nastavi i dalje.   

        Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") donosi sljedeći


ZAKLJUČAK
  o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela
za 2019. godinu

 
1.Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 


T o č k a   5.

Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2019. godine
do 31.12.2019. godine

G. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.


         Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") donosi sljedeći


ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje
 od 01. 01.2019. godine do 31.12.2019. godine 


 I.  Prihvaća se Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01. 01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

 II. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 



T o č k a   6.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu 

 G. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.   

   

 U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić istaknuo je da je vidljivo kako su poduzete mjere koje nitko ne voli. Neke ljude ste dali na sud.  

g. Marijo Vinko odgovorio je da je to bilo potrebno, ali je sud prekinut, jer su ljudi, u strahu od kazne, postupili, pa je daljnje postupanje po tome prekinuto.

g. Siniša Kljajić istaknuo je kako čestita g. pročelniku na tome, jer je to također jedna od mjera kojih naši građani moraju biti svjesni. Učinkoviti alati podrazumijevaju i kazne. Sugerira, obzirom da imamo samo jednu kameru, a imamo sredstva na političkim računima, da se kupe kamere, kako bi napravili još jednu dodatnu mjeru, za građane koji su pomalo i zločesti, a svima nama koji spadamo u normalnu skupinu će dati vjeru da alati u našem Gradu rade u interesu svih naših građana. Može se kupiti barem još  jedna kamera, koju ćemo seliti po gradu, bez da ljudi znaju gdje je. Naglašava da je Građanska inicijativa čistila šumu i to je bila intencija da se potaknu ljudi da shvate da je okoliš njihov ali neki ljudi su spremni da bacaju. U Leprovici je kaos. Treba tražiti i naše susjedne općine, posebno g. Čička, da se uključi u zajedničko rješavanje problema.
Pozdravlja mjere, misli da su jako dobre te smatra da bi svi trebali napraviti još jedan iskorak pa osigurati našim komunalnim redarima još dodatnih alata. Pohvaljuje što je stavljeno na stranicu Grada puno normalnije, ažurnije i koriste se alati s geo lokacijama za prijavu na državnoj razini, što je pohvalno.

         Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (14 glasova "za") donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada
te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela
 za 2019. godinu
 
1. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 


T o č k a  7.

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu 

  G. Marijo Vinko, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, daje uvodno obrazloženje, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      

 
                 U raspravi koja je uslijedila, gđa Renata Jelečki istaknula je da je vidjela kako je i za ovu godinu planirana uspostava video nadzora nad saniranim površinama, pa moli g. pročelnika da pojasni kako postavljanje kamera na javne površine nema veze s GDPR-om.

g. Marijo Vinko odgovorio je da Grad mora staviti upozorenje da je prostor pod video nadzorom, a to smo i prije radili te objavili brojeve telefona za prijavu nepropisno odbačenog otpada. Komunalni redari imaju pravo na sve moguće načine dokazivati da se radi o prekršaju, pa tako i snimanje.

g. Siniša Kljajić upitao je da li je u projektu „Pravilno odvoji, čisti grad osvoji“  sniman video o separaciji otpada, koji je snimio Multimedijalni klub Pozitiv, koji smo gledali prije nepunih godinu dana u Gradskoj vijećnici. Ako je, gdje se video može skinuti, zašto nije dostupan i koliko je puta korišten u edukativne svrhe? 

g. Marijo Vinko odgovorio je da je isti rađen u sklopu obnove Reciklažnog dvorišta a ne u sklopu ovog projekta. Višekratno je od autora tražio da napravi špicu i odjavu tog spota i da bude na gradskoj stranici, ali pošto je to besplatan rad, negdje je zapelo. 

         Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi             
        
 ODLUKU 

O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA
 NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU 

                  u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio

T o č k a  8.

Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2019. godinu  

G. Tadija Penić, direktor trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

        g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.

        U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić zatražio je pojašnjenje ukupnog broja prijavljenih prigovora i reklamacija korisnika javnih usluga, kojih je 28. Na što su se korisnici žalili i kako je riješeno?

g. Tadija Penić odgovorio je da odgovor može dati u pismenom obliku, budući je to jako opsežno, ima raznih stvari, od prigovora da nije na vrijeme ispražnjena posuda na dalje, svi prigovori su evidentirani i svima je odgovoreno na vrijeme. Nisu to neki ozbiljni prigovori, koje velika većina komunalaca dobiva.

g. Siniša Kljajić zahvaljuje na odgovoru i ne traži pisani odgovor.
        
         Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15 glasova „za“) donosi   sljedeći          
        
 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, 
za 2019. godinu

 
1. Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2019. godinu.    

2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. 

 
T o č k a  9.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

 G. Tadija Penić, direktor trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

        g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
            
        U raspravi koja je uslijedila, g. Siniša Kljajić istaknuo je da stroj ide preko javne nabave. Na tu javnu nabavu se javi samo jedna pravna osoba, koja ima pravo da sudjeluje u javnoj nabavi. Zanima ga, tko provodi javnu nabavu za Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. i tijekom hodograma javne nabave, da li je tražena ponuda drugih pravnih osoba, po kojoj je napravljena tehnička specifikacija traktora, plus oba radna stroja, jer traktor i oba radna stroja imaju svoje specifikacije koje su tražene. Zar vi u Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru d.o.o. imate sve precizno unaprijed zatraženo i točno znate što vam treba ili ste tražili pravne osobe koje se bave trgovinom i nabavom traktora, pa ste po toj ponudi tražili specifikacije za javnu nabavu? Na tražilici, npr. googlu možete naći par zastupnika ili banke koje se bave s najmom strojeva koje ste tražili, i u roku od 10 minuta mu se jedna tvrtka javila iz Bjelovara, koja je glavni zastupnik za John Deere u Hrvatskoj. Zato postoji nejasnoća, kako je Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. imao specifikaciju prije javne nabave pa moli pojašnjenje. 

g. Tadija Penić odgovorio je, što se tiče javne nabave, radi se o javnoj nabavi financijskog leasinga, znači, bankarske usluge, po tehničkoj specifikaciji, koju je Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. priredio prije toga. Da bi napravili tehničku specifikaciju, moramo ispitati tržište, vidjeti, išli su na sajam poljoprivrede i gledali što je najprihvatljivije. Imali smo izbor od 3 – 4 radna stroja koja bi odgovarala Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru d.o.o. i tako je napravljena tehnička specifikacija. Obzirom da se radilo o nabavi financijskog leasinga, otvoreni je postupak. Javna nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina i moglo se javiti deset ponuditelja. Gledali smo što imaju drugi. Zelina ima John Deere ali to je puno skuplji stroj, 30% je skuplji za te karakteristike. Ovaj radni stroj je Claas traktor, koji spada u njemačkog vrhunskog proizvođača traktora a priključci, koji su ponuđeni su RASCO. To je hrvatski proizvođač, koji je također vrhunski. Ne možete ići bez tehničke specifikacije, ali nije ništa ograničeno da se drugi ne mogu javiti.

g.Siniša Kljajić upitao je da li je moguće dobiti pisani trag iz Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra d.o.o. o traženju tih specifikacija. Moli dostavu ponuda, s datumima kad su te ponude došle i da se vidi po specifikacijama što je Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. tražio. Da li je javnu nabavu proveo Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. ili je to netko rado za trgovačko društvo?

g. Tadija Penić odgovorio je da može dostaviti ponude a javnu nabavu je provodio Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o., kao naručitelj. Međutim, Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. nema specijalistu za javnu nabavu pa društvu pomažu djelatnici Grada koji imaju certifikat.

g.Siniša Kljajić upitao je g. direktora da li zna tko u Gradu ima certifikat za javnu nabavu.

g. Tadija Penić odgovorio je da za Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. radi gđa Mirjana Perković a za druge ne zna. Dakle, gđa Mirjana Perković i gđa Zvjezdana Budor Klarić pomažu Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru d.o.o. u provođenju javnih nabava otvorenog postupka.

g.Siniša Kljajić istaknuo je da u ovom trenutku jedino pročelnik Dragičević ima validnu licencu za javnu nabavu i ne može raditi netko bez te licence.

g. Tadija Penić odgovorio je da gđa Perković ima licencu kao i gđa Zvjezdana Budor Klarić.

 g.Siniša Kljajić traži odgovor u pisanom obliku. 

g. Darjan Budimir pojasnio je da je jasnije ako se traži odgovor, tko čini Povjerenstvo naručitelja za provedbu javne nabave. 

g. Tadija Penić odgovorio je da su u Povjerenstvu šefica računovodstva, g. Boško Guja i netko iz Grada, no mora vidjeti. Povjerenstvo je imenovano, što je uobičajena procedura kod provođenja postupka javne nabave.

g. Stjepan Štefinovec pozdravlja smjer u kojem komunalno poduzeće ide u nabavi tih strojeva i čestita što nije uzeo John Deere, jer je to jako skup traktor, s dijelovima za održavanje. RASCO je vodeća tvrtka u proizvodnji komunalnih alata i strojeva i u Europi jako poznato i dobro ime. Možda bi trebao jači traktor od 140 KS ali vjeruje u procjenu direktora. U ime mjesnog odbora Leprovica pozdravlja taj smjer, jer će dobro doći da se ti putevi, koji su godinama bili zarasli, konačno dovedu u red i da se time omogući bolji život u rubnim naseljima Grada.

g. Božidar Cik upitao je u kakvom je stanju je stroj ferrari, koji je kupljen prije nekoliko godina, da li se uopće koristi za košnju i da li radi još neke druge radnje osim košnje?

g. Tadija Penić odgovorio je da je taj radni stroj u jako dobrom stanju, skoro nov. On kosi velike ravne površine, kod vrtića, Osječku ulicu te glavno nogometno igralište. No teren nije u programu održavanja, tako da je problem s plaćanjem. Što se tiče čišćenja i metenja ulica, nije se dobro pokazao, bilo je problema s prašinom.

g. Darjan Budimir slaže se s g. direktorom da je uvijek dobro nabavljati strojeve kojima se olakšava rad. Također je rekao kako očekuje da će iduće godine Grad to moći pokriti. Ovdje nema ni gradonačelnika ni pročelnika za financije, ne zna se pravo stanje financija a trebali bi odobriti nabavu. To je milijunski iznos. Prije godinu - dvije se razgovaralo o modelu da se ide u održavanje javnih površina putem našeg komunalnog poduzeća, koliko je to skuplje, ispalo je po proračunima dva - tri puta skuplje a sad s ovom milijunskom nabavom, dovodi u pitanje poslovne odluke g. gradonačelnika da se ide u tom smjeru, da se to obavlja putem našeg izvođača. Obzirom da nemamo te financijske pokazatelje a i na krizu koja će vjerojatno nastupiti, nakon iskazivanja potrebe provođenja javne nabave, a obzirom da ni Odbor za financije i proračun nije o tome raspravljao, predlaže da se sukladno članku 118. Poslovnika, ova Odluka vrati na doradu predlagatelju, za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, da se daju točni financijski pokazatelji o osiguranju sredstava, obzirom na stanje financija i punjenje Proračuna. 

           Rasprave više nije bilo pa Gradsko vijeće većinom glasova nazočnih članova (11 glasova „za“, 1 glas „protiv“, 2 "suzdržana" glasa) donosi  sljedeći           

 ZAKLJUČAK
 
1. Gradsko vijeće Grada Dugog Sela vraća na doradu predlagatelju, gradonačelniku Grada Dugog Sela, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o., za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, s potrebnim financijskim pokazateljima o osiguranju sredstava za financijski leasing za nabavu radnog stroja – traktora s opremom.


 2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.



 T o č k a  10.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge
 prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

G. Tadija Penić, direktor trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.

       g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.
            
       Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova „za“) donosi  

           
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE 
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
  
        u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio



 T o č k a   11.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
 ustanove Sportski centar Dugo Selo

G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.  

 g. Darjan Budimir, predsjednik, otvara raspravu po ovoj točci.      


         Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće, jednoglasno (15 glasova „za“) donosi  

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE 
SPORTSKI CENTAR DUGO SELO

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio


T o č k a 12.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima 
Grada Dugog Sela 

  G. Mladen Šestan, pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili u prilogu poziva za sjednicu.  

             g. Darjan Budimir, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2020. godine, razmotrio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela, što ju je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela je jednoglasno (4 glasa “za“) dao sljedeće mišljenje:
Odbor nema primjedbi na navedeni prijedlog Odluke s osnove njezine usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Dugog Sela, Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim propisima te u pogledu njezine pravne obrade. Slijedom navedenog, Gradskom vijeću se predlaže donijeti Odluku, u predloženom tekstu. 
 
             Otvara raspravu po ovoj točci.
 
             Rasprave nije bilo pa Gradsko vijeće jednoglasno (15  glasova "za") donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA
GRADA DUGOG SELA
 
          u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


T o č k a  13.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjih vrtića drugih osnivača
 na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada

G. Veljko Bertak, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a koje su vijećnici primili 25. svibnja 2020. godine.

            g. Darjan Budimir, predsjednik, izvješćuje da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, na svojoj sjednici, održanoj dana 27. svibnja 2020., kao matično radno tijelo razmotrio prijedlog Odluke o financiranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada, što ga je podnio gradonačelnik Grada Dugog Sela. Nakon rasprave Odbor jednoglasno (3 glasa „za“) predlaže Gradskom vijeću Grada Dugog Sela da razmotri Prijedlog i donese Odluku o financiranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada, u predloženom tekstu.
 
           Otvara raspravu po ovoj točci.

           U raspravi koja je uslijedila, gđa Vedrana Dragičević Borovec ističe da, kao predsjednica Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, može izvijestiti da je Odbor prihvatio prijedlog Odluke, no smatra kako treba istaknuti da je ovo potpomaganje „hladnog pogona“. Ovo nije pomoć roditeljima, nego se može gledati kao pomoć gospodarstvenicima određene grane gospodarstva u Dugom Selu a to su privatni vrtići. Roditelji su u ovom periodu oslobođeni plaćanja naknada, jer djeca nisu niti pohađala vrtić. Jedna stvar je ostala nerazjašnjena, a to je, s koje stavke Proračuna to ide? To ne može ići sa stavke koja je bila namijenjena za sufinanciranje predškolskog odgoja.
 
g. Veljko Bertak odgovorio je da u obrazloženju prijedloga Odluke stoji da su za provođenje predložene Odluke osigurana sredstva u proračunu Grada Dugog Sela, Razdjel 004, Glava 00406, Aktivnost A100002.
g. Darjan Budimir istaknuo je da se radi o sredstvima za predškolski odgoj, dakle, Glava: Predškolski odgoj, Aktivnost: Financiranje djece u privatnim vrtićima, 372 – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, ukupno 4,3 mil. kuna. To su sredstva koja su usvajanjem Proračuna osigurana da se roditeljima sufinancira smještaj djece u privatnim vrtićima u iznosu od 1.100,00 kuna po djetetu. Pitanje je g. pročelniku Bertaku, pošto ovdje nema ni g. gradonačelnika ni pročelnika za financije, da li je ovdje greška, jer stavka 372 ne može biti stavka s koje će se isplaćivati gradske obveze prema Odluci, koja je predložena, obzirom da je stavka namijenjena za građane i kućanstva, a ovo je pomoć poduzetnicima, što može biti kroz 381 – tekuće donacije. Podsjetio bi da je tražio sastanke s privatnim vrtićima, predviđajući ovu situaciju, kako bi roditelji na vrijeme znali što ih čeka a i naši privatni vrtići, koji su bitni, jer smještaju 305 djece. Na taj sastanak su bili pozvani i gradski službenici ali im je bilo zabranjeno, pročelnik Veljko Bertak i gđa Pokas za vođenje zapisnika. Nerazumljiv potez. Nakon toga g. gradonačelnik je objavio u kronici promemoriju sa svog službenog sastanka s dječjim vrtićima, gdje je rekao da će njima biti isplaćeno za ožujak i travanj puni iznos, po 1.100, 00 kuna, bez obzira što su prestali raditi a za dalje će se vidjeti. Sad dolazimo u situaciju da ipak to nije nezakonito, pa postavlja pitanje gdje su osigurana sredstva za ovu Odluku, koju bi Gradsko vijeće trebalo donijeti i što je s polovicom ožujka, ako je puni iznos plaćen a njima je obustavljen rad od 16.03.2020. S koje stavke je njima isplaćeno za mjesec ožujak?

gđa Marica Knezić odgovorila je, obzirom da roditelji nisu trebali platiti punu cijenu, da su privatni vrtići oslobodili roditelje plaćanja pune cijene, Grad je uplatio puni iznos za ožujak, za travanj nije ništa uplaćeno i dalje nije ništa plaćeno, računi su vraćeni natrag jer nisu sukladni Odluci Gradskog vijeća i ugovoru koji je potpisan sa dječjim vrtićima za sufinanciranje djece u privatnim vrtićima.

g. Darjan Budimir upitao je da li to znači da je za ožujak isplaćeno 1.100,00 kuna sa stavke 372.

gđa Marica Knezić odgovorila je da jest, obzirom da su oni oslobodili roditelje plaćanja polovice iznosa, koji su inače roditelji trebali uplatiti.

g. Darjan Budimir istaknuo je da to tako nije moglo ići. Moglo se isplatiti pola iznosa za pola mjeseca, jer se sufinancira smještaj a ovaj ostali dio kad vrtići ne rade, nema sufinanciranja roditelja. Da li gđa Knezić smatra da se smije po ovoj Odluci, odnosno da li su osigurana sredstva na način da se isplati s ove stavke, koja je navedena u obrazloženju?

gđa Marica Knezić odgovorila je da, ako se gleda na način da su to sredstva osigurana po programu kojim se osiguravaju sredstva za predškolski odgoj i obrazovanje, gdje imamo pomoć roditeljima za sufinanciranje djece u privatnim vrtićima, te obzirom da su privatni vrtići oslobodili plaćanja roditelje, što nisu trebali, išli smo s ovakvom Odlukom da je to pomoć građanima, odnosno, da ćemo to uplatiti za osnovne troškove koje su privatni dječji vrtići imali. 

g. Darjan Budimir naglasio je, da se ne bi dogodilo da gradonačelnik obustavi ovu Odluku, jer nisu osigurana sredstva u Proračunu. Sad je gđa Knezić rekla da se pomogne roditeljima, ali ovo nije pomoć roditeljima, ovo je mjera da se sufinancira, odnosno, daju novci, donacije, privatnim vrtićima. Gradsko vijeće donosi Odluku i za sve odluke koje obvezuju Grad sredstva moraju biti osigurana u Proračunu. Stoga je njegov stav da je trebalo pripremiti rebalans Proračuna, stavku 372 smanjiti za taj potrebni iznos i ovdje dodati izvor 381 – tekuće donacije i onda bi imali osigurana sredstva. Predlagatelj je Gradsko vijeće doveo u situaciju da donosi upitne zakonitosti i financijske održivosti te Odluke. Može li netko ovdje garantirati da je ovo u skladu s Proračunom i da su sredstva osigurana za ovu namjenu? U Proračunu postoje sredstva na drugim stavkama, pomoć gospodarstvu i točno piše druga stavka. Da li se to može staviti kao iznos tamo?

gđa Marica Knezić odgovorila je da taj iznos nije dostatan trenutno u Proračunu, koji je osiguran za pomoć gospodarstvenicima. Ta sredstva su namijenjena po sasvim drugom programu u Proračunu ali da bi mogli to premostiti, nema dovoljno sredstava da bi mogli pokriti ove troškove.

g. Darjan Budimir istaknuo je da, kao za skate park, postoji institut preraspodjele po 5 % Proračuna svih proračunskih stavki i osigurati sredstva da to bude u skladu sa zakonom. Dakle, imamo odluku koja je iznimno bitna, slaže se s njom, da treba sufinancirati rad privatnih vrtića, kako bi se omogućio njihov rad, ali je pitanje da li se donosi Odluka koja je u skladu s Proračunom. Po ovome što je navela gđa Knezić, nije. Ne možete privatnim poduzetnicima isplatiti sa stavke, naknade građanima i kućanstvima. Oni nisu ni građani ni kućanstva nego d.o.o. ili ustanove.

g. Siniša Kljajić zamolio je pojašnjenje g. Šestana, da li je ovo legalno i da li se može plaćati.

g. Mladen Šestan odgovorio je da Grad sve što radi, radi po propisu, postoji propisan djelokrug rada naših Upravnih odjela i svatko unutar svog Upravnog odjela jamči i osigurava provedbu i poštivanje propisa u poslovima koje radi. Stoga ne može iz područja Upravnog odjela za gospodarstvo i financije komentirati, odnosno, davati jamstvo da je jedan financijski poslovni potez, odluka ili što već, u skladu s Proračunom i Zakonom o proračunu. To je djelokrug kolega iz Upravnog odjela za gospodarstvo i financije. Dakle, nije sve pravno pitanje. To je pravo, jesu propisi ali ekonomisti provode financijske propise, građevinci građevinske propise i u tom dijelu daju svoje stavove.  

g. Siniša Kljajić istaknuo je da sad ne zna tko je u pravu ovdje. Da li je predsjednik Gradskog vijeća u pravu sa svojim argumentom ili ljudi iz Upravnog odjela za gospodarstvo i financije? Ne zna, pa je zato tražio stav g. Šestana, kao pravnika, da kaže tko je u pravu, jer valjda postoji pravo po kojem se nešto može ili ne može. Da li je moguće da se s jedne stavke plaća, kao što je naveo predsjednik Gradskog vijeća tvrtkama, a navedeno je građanima i kućanstvima? Moli odgovor, je li to moguće?

gđa Marica Knezić odgovorila je, ako je Odluka navedena kao pomoć gospodarstvu, onda na ovaj način nije u redu. Ako Odluku povežemo s Programom predškolskog odgoja i obrazovanja  i da umjesto roditelja sufinanciramo to razdoblje, dok djeca nisu polazila vrtić, onda se može gledati da je u redu.

g. Darjan Budimir istaknuo je da u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije imamo mjere pomoći za poduzetnike i ova stvar koju danas donosimo spada tamo a ne u predškolski odgoj. Ako bi spadala u predškolski odgoj, trebalo je predložiti rebalans Proračuna i kad bi to bilo izglasano u rebalansu Proračuna, sljedeća točka dnevnog reda može biti ova Odluka. To je ta kronologija, osim ako bi se povezalo da je Odlukom o preraspodjeli na toj Aktivnosti, koja već postoji u Proračunu, osigurano dovoljno sredstava za provedbu ove Odluke, onda bi ju mogli usvojiti. Na ovaj način donosimo Odluku Gradskog vijeća, koja je protivna temeljnom financijskom aktu Grada, a to je Proračun Grada Dugog Sela za 2020. godinu. Stoga traži garancije, na koji način ovo riješiti. U obrazloženju nedostaje iznos, koliko je to financijski, odnosno, koliko je to u apsolutnom brojčanom iznosu? Da li g. pročelnik Bertak zna koliko je ova mjera gospodarstvu teška?

gđa Ivana Krišto izračunala je da se radi o iznosu od 223.565,00 kuna.

g. Pave Vukelić predložio je da se u ovo uključi g. Bojan Dadasović.

g. Darjan Budimir naglašava podršku ovoj Odluci, koja je iznimno važna a i Odlukom Gradskog vijeća, na protekloj sjednici, gdje su donesene mjere pomoći, se upravo govori o tome da treba i privatnim vrtićima omogućiti nastavak rada i da treba napraviti realne izračune, obzirom da su dobili financijsku pomoć i od Vlade RH. Kao vijećnici, dovedeni su, po ne zna koji put, u nezgodnu situaciju, pa čak i za roditelje i gospodarstvenike a nema garancije da je to, što je predloženo, u skladu sa zakonom, odnosno u skladu s Proračunom, jer nema odgovora što se tiče financijskih pitanja. Zato bi volio da je tu predlagatelj, g. gradonačelnik ili pročelnik za financije, koji su dužni dati odgovore na ta pitanja.

g. Božidar Cik upitao je da li je ova Odluka prošla savjetovanje s javnošću.

g. Veljko Bertak odgovorio je da nije.

g. Božidar Cik istaknuo je kako mu je žao što ovdje nema g. gradonačelnika, da odgovori, da se opet neće dogoditi situacija, kad Vijeće donese ovu Odluku, da ju obustavi od primjene, kao što je obustavio Odluke Gradskog vijeća s prethodne sjednice, iako je on predlagatelj Odluke.

g. Stipo Velić predložio je da gđa Knezić kaže može li se to s te stavke isplatiti ili ne može. Ako ne može, da se Odluka odgodi za drugu sjednicu a ako može da se isplati.

gđa Marica Knezić istaknula je, ako je Odluka navedena kao pomoć gospodarstvu, ne može se isplatiti s ove stavke ali što se tiče donošenja Odluke, Gradsko vijeće ju može donijeti a stvar je Upravnog odjela za gospodarstvo i financije da nađe način kako će to isplatiti i da li će naći sredstva da se to isplati, na način koji je sukladan Proračunu i zakonu. 

gđa Vedrana Dragičević Borovec naglasila je da onda u Odluci ne može stajati s koje stavke se isplaćuje. Odluku treba mijenjati, koja je predložena kao takva i cijelo obrazloženje same Odluke. Ako se glasuje, podrazumijeva se ta stavka koja je navedena. Jedino je rješenje to odgoditi za sljedeću sjednicu, da imamo točnu stavku s koje se to skida, da je sukladno namjeni tog novca. Nada se da neće tim privatnim vrtićima tih dvadesetak dana toliko utjecati na njihovo buduće poslovanje i da to neće za posljedicu imati da se dodatno terete roditelji.

g. Darjan Budimir istaknuo je da se to jedino može promatrati kao pomoć gospodarstvu i po računovodstvenim propisima se zna na koji način se to vodi i s koje stavke se isplaćuje.

gđa Renata Jelečki istaknula je da se možda može tretirati kao pomoć roditeljima, obzirom da se ovdje radi da se kasni od 27. ožujka sa svime, a sad se priča o 01. travnju. Smatra da će roditelji imati problem, da će dobivati uplatnice, jer vrtići sigurno neće imati obzira, no to je njeno subjektivno mišljenje.

g. Darjan Budimir naglasio je da je zato i govorio da je Vijeće u nezgodnoj situaciji.

gđa Renata Jelečki složila se g. predsjednikom, no ako gđa Knezić kaže da se to može odraditi kao pomoć građanima, obzirom da se i ovako već kasni. 

g. Darjan Budimir istaknuo je da će svakako predložiti da se amandmanom dopuni Odluka, da je ova Odluka mjera pomoći i da su sredstva za njenu provedbu osigurana na toj i toj stavci. Ako netko može garantirati za stavku, to će usvojiti, ako ne može, neka se napravi ili preraspodjela sredstava ili rebalans Proračuna i onda se može donijeti Odluka, koja je utemeljena na zakonu i da su osigurana sredstva u Proračunu.

gđa Renata Jelečki predložila je da se napravi pauza, kako bi se telefonski kontaktirao pročelnik Dragičević.

        U 16.50 sati predsjednik Gradskog vijeća daje pauzu od 15 minuta, te moli da se kontaktiraju g. gradonačelnik i pročelnik, g. Dragičević i da putem e maila pošalju podatak, na kojoj stavci su osigurana sredstva. To će se ugraditi u Odluku i jedino tako ista se može prihvatiti.

        U 17.10 sati Gradsko vijeće nastavlja s radom.

g. Darjan Budimir ističe da je gđa Knezić došla do određenog prijedloga, koji će iznijeti. Ova Odluka je mjera pomoći gospodarstvu i mora se s tih izvora financiranja preuzeti. Predložila je da izvor financiranja bude sa Upravnog odjela za financije, Razdjel 002, Glava 00201, Program 1004, Aktivnost A100003, konto 352. Ističe da je sa stavke 372, koja iznosi 4.3320.000,00 kuna gradonačelnik Odlukom o preraspodjeli uzeo 5% i već je mogao na tu drugu stavku namaknuti potreban iznos. Stoga predlaže da se u prijedlog Odluke ugradi amandman, da se u članku 2, doda stavak 3., koji glasi: Ova Odluka donosi se kao mjera pomoći gospodarstvu, a sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Dugog Sela, Razdjel 002, Glava 00201, Program 1004, Aktivnost A100003, konto 352, poziva vijećnike da se izjasne o istom te konstatira da je amandman jednoglasno prihvaćen (12 glasova „za“).

      Gradsko vijeće jednoglasno (12 glasova „za“) donosi  

ODLUKU
 O SUFINANCIRANJU DJEČJIH VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA NA PODRUČJU 
GRADA DUGOG SELA ZA VRIJEME OBUSTAVE RADA  

 u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio     

 

                                                            T o č k a  14.
             
 
Prijedlozi i informacije

gđa Renata Jelečki poziva sve vijećnike i ostale prisutne da im se pridruže u subotu, 30.05.2020. u Parku grofova Drašković, gdje će biti polazna točka šetnje do crkve na Martin bregu. Povod šetnje je višeznačan te će Građanska inicijativa Drugo Selo na ovaj način obilježiti Dan državnosti s naglaskom na otvoreno i transparentno društvo čiji osnovni preduvjet jesu odgovorni i zainteresirani građani. Šetnja će se odviti cestom kroz Domobransku ulicu koja je jedan od sinonima nebrige i dvostrukih aršina kroz koje sistem kreiran građanskom nezainteresiranošću doslovce degradira naše sugrađane koji žive na Martin bregu. I na koncu, s obzirom da je 30.05. Svjetski dan oboljelih od Multipla skleroze, šetnja kroz valutu koraka će se posvetiti svim oboljelim ljudima i još jednom potencirati senzibilnost spram ljudi koji se bore s ovom opakom bolešću. Pridružite nam se, bit će nam jako drago da zajedno zbrojimo korake.


g. Darjan Budimir poziva sve, obzirom da je Dan državnosti vraćen na 30. svibnja, te da većina ne može sutra nazočiti protokolu polaganja vijenaca na Spomen obilježju hrvatskim braniteljima a i ne vidi potrebu da se tako važni datumi prebacuju dan ili nekoliko dana prije, da se u subotu ujutro u 10.00 sati polože vijenci i zapale svijeće poginulim braniteljima Domovinskog rata na spomeniku kod Hrvatske pošte.

 
g. Siniša Kljajić podsjeća vijećnike da im je na 23. sjednici, 05.03.2020. godine podijelio podatke, vezano za Dukom plin. I dalje stoji kod toga da je potrebno promišljati o sljedećoj godini kada će doći do potpune liberalizacije i privatizacije plinskih društava. Kao odgovorni vlasnici dijela te tvrtke, smatra da bi kao odgovorni vlasnici što hitnije trebali promišljati o tom pitanju. Mora reći da ga g. Vrabec zvao na jedan sastanak, kada je bila najavljena i revizija, međutim, zbog pandemije revizija nije došla, tako da za sada nema nikakvih informacija, da li Dukom plin stoji onako kako je zapisano u našem zaključku, ili drugačije, stoga apelira da se razmišlja o tematskoj sjednici, jer je to vrlo značajno i vrlo bitno. Misli da svi trebaju sudjelovati u tome.
 


Ovim je dnevni red iscrpljen, pa g. Darjan Budimir, predsjednik, zahvaljuje nazočnima i zaključuje sjednicu u 17.15 sati, uz napomenu da će se sljedeća sjednica održati 18. lipnja 2020., što ovisi od predlagatelja.



Zapisničar

Janja Klindžić, oec.

Predsjednik
Gradskog vijeća



Darjan Budimir, mag. iur.


