ZAPISNIK
s Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Duge Rese,
održane 14. 6. 2013. godine, s početkom u 10 sati,
u gradskoj vijećnici.
Nakon što je intonirana himna, predstojnik Ureda državne uprave u Karlovačkoj
županiji Željko Spudić otvorio je Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese i
pozdravio sve nazočne.
Prije početka zamolio je da nazočni minutom tišine odaju počast svim poginulima
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
Predstojnik je pozdravio nazočne sjednici gradonačelnika Ivana Baršića i njegove
zamjenike Tomislava Boljara i Zorana Vilovića. Posebno je pozdravio ostale nazočne koji su
temeljem rezultata izbora stekli povjerenje građana Duge Rese da postanu članovi ovog
Gradskog vijeća. Želi im da u ove četiri godine opravdaju ukazano im povjerenje.
Sjednici su nazočni i
- pročelnice upravnih odjela Grada Kristina Luketić i Mira Fudurić Kurelić
- predsjednici stranaka koje imaju svoje vijećnike u Gradskom vijeću: Josip Kovačević i
Josip Sviličić,
- građanin koji se obratio Gradskoj službi zahtjevom da se odobri nazočnost Konstituirajućoj
sjednici – Tihomir Bišćan.
Predstojnik ureda, pozdravio je i nazočne predstavnike medija koji prate rad sjednice.
Predstojnik je obrazložio da je u pozivu za održavanje Konstituirajuće sjednice
dostavljen prijedlog dnevnog reda, koji je limitiran zakonskim odredbama. Smatra se da je
Gradsko vijeće konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća, tako da je dnevni
red limitiran do izbora predsjednika i dva potpredsjednika.
Nulta točka dnevnog reda je utvrđivanje kvoruma pa je utvrdio nazočnost od 17 - 16
nazočnih vijećnika Gradskog vijeća, a što je dovoljno za kvorum. Pročitao je ostale točke
dnevnog reda koje su zakonski određene, a nakon toga, dao na (formalno) usvajanje.
Otvorena je rasprava o predloženim točkama dnevnog reda. Nije bilo primjedbi.
Predstojnik je dao dnevni red na glasovanje. Utvrdio je da je dnevni red prihvaćen
jednoglasno s 16 glasova ZA.
1./ Izbor Mandatne komisije.
2./ Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća.
- utvrđivanje predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom, do izbora predsjednika
- svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Duge Rese
3./ Izbor Odbora za izbor i imenovanje.
4./ Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Duge Rese.
5./ Izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća.

1./ Izbor Mandatne komisije.
Prema Poslovniku Grada Duge Rese Mandatnu komisiju može predložiti najmanje
1/3 vijećnika, upoznao je uvodno predstojnik.
Dobio je prijedlog grupe od 6 vijećnika koji su potpisali Anton Božidar Pavlović, Zlatko
Grčić, Damir Radinović, Boško Milanković, Davor Bišćan i Marko Benić.
U Mandatnu komisiju predlažu Marka Galovića, za predsjednika, Miroslava Fuirdeka za
člana i Miju Ivanića za člana.
Predstojnik otvara raspravu o prijedlogu.
Nitko se nije javio za raspravu predstojnik je zaključuje i daje prijedlog zaključka na
glasovanje. Prihvaćen je jednoglasno s 10 glasova ZA i uz 6 UZDRŽANA glasa.
Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Duge Rese.

U Mandatnu komisiju biraju se:
1. Marko Galović, predsjednik
2. Miroslav Furdek, član
3. Mijo Ivanić, član.

2./ Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća.
- utvrđivanje predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom, do izbora predsjednika
- svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Duge Rese
Predstojnik upoznaje s točkom dnevnog reda i daje pauzu od 5 minuta za pripremu
Mandatne komisije za iznošenje izvješća.
Pauza započeta u 10,07 sati.
Nastavak u 10,11 sati.
Predstojnik daje riječ predsjedniku Mandatne komisije Marku Galoviću da podnese
izvješće.
Predsjednik Mandatne komisije pročitao je izvješće o provedenim izborima za
Gradskog vijeće Grada Duge Rese i to o:
- rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća
- kandidacijskim listama koje sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću
- podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost i ispunjavanju zakonskih uvjeta za mirovanje
mandata vijećnika, te o zamjenicima vijećnika
- stranačkom sastavu Vijeća
- imenima i prezimenima vijećnika u Gradskom vijeću prema stranačkom sastavu.
Izvješće, sa kojim je nazočne upoznao predsjednik Mandatne komisije, dostavljen je
vijećnicima u radnim materijalima, uz poziv za sjednicu i u privitku je originala zapisnika
Konstituirajuće sjednice.
Predstojnik zahvaljuje na izvješću i upoznaje da se o izvješću ne vodi rasprava niti se
glasa, samo se prima na znanje.
Bilo je nedoumica oko mandata gđe. Blaženke Petrak o tome da li mandat miruje ili
ne po sili zakona i da se ta dilema razriješi pojasnio je. Gđa. Petrak ne obnaša niti jednu
nespojivu dužnost koja bi bila nespojiva sa članstvom u Gradskom vijeću. Nije se morala o
tome očitovati i ona mandat, dok ga ne stavi u mirovanje, da ostavku ili dođe na Gradsko
vijeće, zadržava. Nema potrebe ponovno nabrajati svih 17 vijećnika jer se iz izvješća čulo čiji
mandati se verificiraju.
Prema Zakonu o lokalnim izborima nakon verifikacije mandata članovima
predstavničkog tijela sjednicom nastavlja predsjedavati prvi izabrani član sa liste koja je
dobila najviše glasova birača to je lista HDZ-a, HSLS-a i Zeleni zajedno pa je zamolio Antona
Božidara Pavlovića da nastavi s vođenjem sjednice.
Anton Božidar Pavlović, preuzeo je mjesto za nastavak predsjedanja sjednicom. Sve
je pozdravio i zahvalio na ukazanom povjerenju. Pozvao je vijećnike Gradskog vijeća da
ustanu, saslušaju tekst prisege i nakon što je on pročita kažu „prisežem“.
Nakon položene svečane prisege svi nazočni vijećnici su pristupili i potpisali je. Priložena je
originalu zapisnika sa sjednice.

3./ Izbor Odbora za izbor i imenovanje.
Predsjedavajući sjednicom Anton Božidar Pavlović upoznao je s točkom dnevnog
reda. Upoznao je s dobivenim prijedlogom grupe (1/3) vijećnika Gradskog vijeća u sastavu
Anton Božidar Pavlović, Zlatko Grčić, Damir Radinovi, Božidar milanković, Marko Benić za
imenovanje Odbora za izbor i imenovanje. u satavu: Davor Bišćan, predsjednik, Damir
Radinović, član, Boško Milanković, član, Marko Benić, član, Emil Belavić, član.
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Drugih prijedloga nema.
Otvara raspravu o prijedlogu. Nitko se nije javio za riječ pa predsjedavajući zaključuje
raspravu i daje prijedlog na glasovanje. ZA je glasovalo 10 vijećnika, 6 je UZDRŽANIH.
Prijedlog je prihvaćen. Donijet je zaključak
Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru Odbora za izbor i imenovanje.
U Odbor za izbor i imenovanje koji ima predsjednika i četiri člana biraju se.
1. Davor Bišćan, predsjednik
2. Damir Radinović, član
3. Boško Milanković, član
4. Marko Benić, član
5. Emil Belavić, član

4./ Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Duge Rese
Predsjedavajući upoznaje s točkom dnevnog reda – izbor predsjednika Gradskog
vijeća i dobivenim prijedlogom grupe vijećnika u sastavu: Anton Božidar Pavlović - HDZ;
Zlatko Grčić, HDZ; Damir Radinović, HDZ; Davor Bišćan, HSLS; Marko Benić Akcija
umirovljenici zajedno. Predlažu za predsjednika Gradskog vijeća Zlatka Grčića iz stranke
HDZ-a.
Otvorena je rasprava.
Za riječ se javlja vijećnik Davor Bišćan koji je mišljenja da bi Odbor za izbor i
imenovanje trebalo iznijeti prijedlog i moli stanku od 10 minuta da raspravi o prijedlogu 1/3
vijećnika koji su ovlašteni za predlagatelja.
Pauza u 10,26 sati
Nastavak u 10,33 sati.
Predsjedavajući sjednicom daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje,
Davoru Bišćanu, da upozna sa prijedlogom.
Odbor jednoglasno predlaže Zlatka Grčića iz stranke HDZ-a za predsjednika
Gradskog vijeća, upoznao je predsjednik odbora Davor Bišćan. Obrazložio je prijedlog.
Stanka HDZ-a s koalicijskim partnerima na listi dobila je najveći broj mandata i povjerenja
građana i odlučeno je predložiti vijećnicima usvajanje iznijetog prijedloga imenovanja.
Predsjedavajući otvara raspravu o prijedlogu Odbora za izbor i imenovanje za
imenovanje predsjednika Gradskog vijeća. Nitko se nije javljao za sudjelovanje u raspravi pa
je predsjedavajući zaključuje i prijedlog zaključka daje na glasovanje. ZA je glasovalo 9
vijećnika Gradskog vijeća, 5 PROTIV, 2 vijećnika su bila UZDRŽANA.
Donijet je zaključak
Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada
Duge Rese.
Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Duge Rese bira se Zlatko Grčić,
dipl.ing.prom., iz stranke Hrvatske demokratske zajednice – HDZ.
Predsjedavajući Anton Božidar Pavlović konstatirao je da je za predsjednika
Gradskog vijeća izabran ZLATKO GRČIĆ te mu prepustio da nastavi predsjedati sjednicom.
Predsjednik Gradskog vijeća Zlatko Grčić prije nastavka vođenja sjednice svima je
zahvalio na ukazanom povjerenju i nada se da će se na ovom Vijeću raditi na dobrobit
građanski i građana Duge Rese.
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5./ Izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća
Predsjednik Gradskog vijeća nastavio je s radom sjednice i upoznao s točkom
dnevnog reda- izboru dva potpredsjednika gradskog vijeća. biraju se iz redova vijećnika
Gradskog vijeća. Ovlašteni predlagatelj je predstavnička većina, predstavnička manjina,
Odbor za izbor i imenovanje odnosno 1/3 vijećnika.
Tajnica Grada Helena Medić pojašnjava da je najbolje da o prijedlogu 1/3 vijećnika za
imenovanje 2 potpredsjednika Gradskog vijeća raspravi i prijedlog iznese Odbor za izbor i
imenovanje, ako se laže
Predsjednik Gradskog vijeća upoznaje nazočne da je prijedlog za dva
potpredsjednika Gradskog vijeća dostavila 1/3 vijećnika s potpisom 6 vijećnika Gradskog
vijeća: Anton Božidar Pavlović, Zlatko Grčić, Damir Radinović, Boško Milanković, Davor
Bišćan, Marko Benić.
Za prvog predsjednika predlažu Ivicu Radočaja iz stranke HSLS-LS, a za drugog
potpredsjednika prijedlog potpisan od iste 1/3 vijećnika:
predložena je Paulina Čavlović iz stranke HSP- Ante Starčević. Zamolio je Odbor za izbor i
imenovanje da upozna ukoliko ima još koji prijedlog.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, Davor Bišćan, zatražio je stanku od 5
minuta jer se ranije nije raspravilo o prijedlozima za ova imenovanja.
Predsjednik Gradskog vijeća daje stanku od 5 minuta da Odbor za izbor i imenovanje
utvrdi prijedlog za izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća.
Predsjednik prekida sjednicu u 10, 35 sati.
Sjednica je nastavila s radom u 10,45 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća, obzirom da su svi vijećnici nazočni, daje riječ
predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje da upozna Gradsko vijeće s prijedlogom
Davor Bišćan upoznaje da odbor jednoglasno predlaže dva potpredsjednika
Gradskog vijeća za prvog Ivicu Radočaja iz HNS-a LD-a, a za drugog potpredsjednika
Paulinu Čavlović iz HSP-a Ante Starčević.
Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, sukladno novom zakonu, omogućen je izbor dva
zamjenika predsjednika Gradskog vijeća. Odbor za Statut i Poslovnik je dao prijedlog na
sjednici Gradskog vijeća u prošlom sazivu koji je donio Odluku o izboru dva potpredsjednika
Gradskog vijeća. Određeno mišljenje da se ne zna što je većina, a što manjina Odbor smatra
da je nevažan. Zalaže se i kao Odbor da budu dva potpredsjednika Gradskog vijeća
je zbog kvalitetnijeg rada Gradskog vijeća. Gradsko vijeće ima veliki rad i kroz odbore, kojih
ima dosta, imaju značaju ulogu i preporuka je da bi na svakoj sjednici odbora trebao biti
netko (predsjednik ili potpredsjednik Gradskog vijeća radi kvalitete samih prijedloga i
rasprave na samom Gradskom vijeću. To, na žalost, nije bilo u prošlom sazivu Gradskog
vijeća. Smatra da inicijativu za točke dnevnog reda i rasprave iz domena poboljšanja
kvalitete života u ovom gradu iz svojih ovlastima Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo uz
gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, kao izvršno tijelo.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Davor Bišćan predlaže o iznijetom prijedlogu
imenovanja dva potpredsjednika da Gradsko vijeće raspravi i donese odluku.
Predsjednik Gradskog vijeća zahvalio je predsjedniku odbora te otvorio raspravu o
prijedlogu imenovanja prvog potpredsjednika IVICE RADOČAJA,.
Nazočni se nisu javljali za raspravu, pa je predsjednik Gradskog vijeća zaključuje.
Predsjednik daje prijedlog imenovanja prvog predsjednika Ivice Radočaja iz stranke
HNS LD za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća.
ZA je glasovalo 9 vijećnika, 1 je bio PROTIV i 6 vijećnika je UZDRŽANO.
Predsjednik Gradskog vijeća čestitao je na izabranom prvom potpredsjedniku Ivici
Radočaju i na ukazanom mu povjerenju.
Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog za izbor drugog potpredsjednika Gradskog
vijeća Pauline Čavlović iz stranke HSP-a Ante Starčević
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Nazočni se nisu javljali za raspravu, pa je predsjednik Gradskog vijeća zaključuje i
daje prijedlog za izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća na glasovanje.
ZA je glasovalo 11 vijećnika Gradskog vijeća, nitko nije bio PROTIV i 5 vijećnika bilo je
UZDRŽANO. Predsjednik Gradskog vijeća čestitao je izabranoj potpredsjednici Gradskog
vijeća Paulini Čavlović.
Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada
Duge Rese.
Za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Duge Rese biraju se:
1. Ivica Radočaj, iz stranke Hrvatske narodne stranke – HNS,
2. Paulina Čavlović, iz stranke Hrvatske stranke prava – dr. Ante Starčević.
Predsjednik Gradskog vijeća Zlatko Grčić konstatirao je da je konstituirajući dio
sjednice Gradskog vijeća završen.
Zahvaljuje svima na sudjelovanju u ovoj časnoj dužnosti da se izabere Vijeće i ljude
koji će obnašati dužnosti.
U radnim materijalima dostavljen je prijedlog predlagatelja – gradonačelnika da se
dopuni dnevni red točkom 6. program za obilježavanje Dana Grada Duge Rese.
S obzirom da je radni materijal dostavljen uz poziv za sjednicu predlaže da se o
prijedlogu točke 6 za dopunu dnevnog reda glasuje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 16
glasova ZA.
Predsjednik Vijeća daje riječ gradonačelniku da upozna s točkom.
Umjesto gradonačelnika sa obilježavanjem Dana Grada Duge Rese i Dana zaštitnika u 2013.
g. nazočne je upoznao zamjenik gradonačelnika Tomislav Boljar.
Dani Duge Rese kao kulturna manifestacija veže se na Svečanu sjednicu. Učestvuju
domaće udruge koje žele dati svoj doprinos u programu grada. Program je podijeljen
nazočnima prije početka sjednice. Obzirom na hitnost rokova potrebno je Odluku donijeti na
ovoj sjednici. Program je koncipiran da rade domaće snage i mišljenja je da je to dobar
način da svom gradu udruge podare svoj program.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. Vijećnici se nisu javili za riječ pa
predsjednik zaključuje raspravu. Predsjednik predlaže prihvaćanje predloženog programa.
Prihvaćen je jednoglasno s 16 glasova ZA
U materijalima je dostavljena i Odluka o organizaciji i obilježavanju Dana Grada i
Dana zaštitnika Grada Duge Rese čiji je sastavni dio program. Predsjednik predlaže
prihvaćanje odluke i daje prijedlog na glasovanje Jednoglasno s 16 glasova ZA donijet je
zaključak
Gradsko vijeće Grada Duge Rese donijelo Odluku o organizaciji obilježavanja
Dana Grada i Dana zaštitnika Grada Duge Rese za 2013. g., u predloženom tekstu i
prihvatilo dostavljeni Program koji je sastavni dio odluke.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je 10,55 sati i zaključuje Konstituirajuću
sjednicu.
Zahvaljuje vijećnicima koji su se odazvali i predstavnicima medijima koji su pratili rad
Gradskog vijeća. Nada se daljnjoj suradnji.

Zapisnik vodila
Mirjana Duganić, v.r.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zlatko Grčić, dipl.ing.prom.,v.r.
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