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Načelnik Općine Brckovljani Željko 
Funtek 7. ožujka je svečano potpisao 
ugovore obuhvaćene projektom izgrad-

nje reciklažnog dvorišta na području općine.
Radi se o projektu sufinanciranom od Europ-

ske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. 
do 2020. godine, a kojeg provode Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vri-
jednost projekta iznosi 2.072.358 kuna od čega 
ostvarena bespovratna sredstava iz Kohezijskog 
fonda iznose 1.633.755 kuna, što čini 85% pri-
hvatljivih troškova, dok ostatak sredstava se osi-
gurava iz proračuna Općine Brckovljani.

Današnjem potpisivanjem ugovora o izgrad-
nju nazočili su predstavnici tvrtke izvođača ra-
dova - JIK KAJBA vlasnik Ivan Kajba, ugovora 
vrijednog 1.463.811 kunu te tvrtke za pružanje 
usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite 
na radu i projektantskog nadzora IVAGO PLAN 
d.o.o. ugovora vrijednog 61.250 kuna. Reciklaž-
no dvorište izgradit će se u području gospo-

darske zone Božjakovina, a radovi na izgradnji 
trebali bi početi u roku 30 dana, a potrajat će 5 
mjeseci.  

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području 
Općine Brckovljani osigurati će se infrastruk-
tura za sakupljanje odvojenih komponenti ko-
munalnog otpada, što će, uz provođenje infor-
mativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu 
odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao 
jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada 

koji se odlaže na odlagališta. Sadržaj publikaci-
je/emitiranog materijala isključiva je odgovor-
nost Općine Brckovljani. Provedba projekta će 
posljedično utjecati na zaštitu okoliša (smanje-
nje količine otpada na odlagalištima, izbjegava-
nje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija 
stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom 
sustavu gospodarenja otpadom.

„Sukladno zakonu svaka jedinica lokalne sa-
mouprave s više od 5.000 stanovnika mora imati 
reciklažno dvorište, tako da ovim projektom na-
šim građanima omogućujemo adekvatno mjesto 
za recikliranje i deponiranje otpada. Tamo će 
biti smješteno ukupno 30 kontejnera za različite 
vrste otpada. Zadovoljni smo što je projekt reali-
ziran uz pomoć Ministarstva i Fonda, no ujedno 
to će značiti i naredne troškove za JLS vezane 
uz zbrinjavanje otpada. Ujedno „visi u zraku“ i 
pitanje tko će gospodariti s reciklažnim dvori-
štem, stoga ćemo najvjerojatnije morati raspisati 
koncesiju za gospodarenje otpadom“, poručio je 
na kraju Funtek.                                            I.G.O.

Potpisani ugovori za izgradnju reciklažnog dvorišta

Radovi na EU projektu „Rugvica-Dugo 
Selo – sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda“ službeno su započeli 12. 

ožujka. Ukupna vrijednost projekta kojim će se 
izgraditi 85 kilometara kanalizacijske mreže na 
ovom području je 173 milijuna kuna, od čega 
bespovratna sredstva iznose nešto više od 125 
milijuna kuna. 

Za područje Rugvice radovi su započeli u Piri-
novoj ulici u Hruščici, gdje su početku radova uz 
predstavnike tvrtke EURCO koja je izvođač rado-
va nazočili i direktor Hrvatskih voda 
Zoran Đuroković, direktor Vodovo-
da i odvodnje Zagrebačke županije 
Tomislav Masten te načelnik Općine 
Rugvica Mato Čičak. 

- Ovime bi trebali završiti sustav 
koji je započeo 2011. godine kada je 
napravljen osnovni sustav kolektora 
na ovom području. Ovo danas što 
radimo je sekundarna mreža koja 
vodi prema većem spajanju stanov-
ništva na sustav javne odvodnje- re-
kao je direktor Vodovoda i odvodnje 
Zagrebačke županije Tomislav Ma-
sten.  

Potporu projektu daje Ministarstvo zaštite oko-
liša i energetike, Vlada RH te Hrvatske vode, ali i 
lokalne jedinice. 

-Svi se moramo što bolje organizirati da bi isko-
ristili dostupna europska sredstva i na ovaj način 
podigli kvalitetu života svih mještana- rekao je di-
rektor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, kazavši 
kako će se sada u potpunosti biti riješeno pitanje 
odvodnje na ovom području, kojeg uskoro očekuje 
još jedan značajan projekt od 700 milijuna kuna. 

Naime, za dva mjeseca kreću radovi na Regio-

nalnom vodoopskrbnom sustavu Zagreb-Istok, 
koji će osim Rugvice i Dugog Sela obuhvatiti i po-
dručje Vrbovca, Svetog Ivana Zeline, Ivanić-Grada 
te okolnih općina. 

-Na području Dugog Sela ti će radovi biti teški 
oko 70-ak milijuna kuna, a rekonstruirat će se 45 
kilometara vodovodne mreže, čime sustav vodo-
opskrbe na ovom području dovodimo je u jedno 
moderno zdanje, ali i rješavamo pitanje gubitaka 
na mreži- otkrio nam je Masten. 

Na području Rugvice gradi se 50 kilometara ka-
nalizacijske mreže

Uz 85 kilometara kanalizacijske mreže pro-

jektom „Rugvica-Dugo Selo – sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda“ na cijelom području 
izgradit će se 10 crpnih stanica, četiri retencijska 
bazena, što će omogućiti priključenje za 8 500 sta-
novnika na sustav odvodnje. Na području Općine 
Rugvica na 50 kilometara kanalizacijske mreže 
priključak će dobiti oko 1500 domaćinstava, i on 
će za sve njih, kao na području Dugog Sela biti be-
splatan. 

-Veliki dan za Rugvicu, jer ovo je najveći in-
frastrukturni projekt na području županije koji 

je ovdje započeo. Završetkom radova 
imat ćemo pokrivenost kanalizacijske 
mreže oko 90 posto. Vjerujem da ćemo 
i pitanje jednog voda prema Oborovu 
u skoroj budućnosti riješiti. Mještane 
molim za razumijevanje i strpljenje, jer 
kroz određeno vrijeme imat ćemo veći 
komunalni standard ne samo za mje-
štane, nego i za poduzetnike koji sva-
kog dana dolaze u našu općinu- kazao 
je načelnik Rugvice Mato Čičak. 

Radovi u Dugom Selu krenuli iz Po-
duzetničke zone 

Osim u Hruščici, bageri su s radovi-
ma započeli i u Poduzetničkoj zoni Dugo Selo, gdje 
se s kopanjem započelo u Gospodarskoj ulici. 

-Projekt je napokon došao i u Dugo Selo. Krenu-
li smo iz Poduzetničke zone, odakle se radovi šire 
na ostale dijelove grada. Ovo nam puno znači, jer 
više neće biti septičkih jama, smrdljivih kanala, a 
ono najvažnije bit će dolazak novih ljudi na naše 
područje- rekao je gradonačelnik Dugog Sela Ne-
nad Panian. 

Inače, cjelokupni radovi na području Rugvice i 
Dugog Sela trebali bi završiti za 30 mjeseci.  I.Đ.

Priključak dobiva 2600 kućanstava
ZAPOČELI DUGOOČEKIVANI RADOVI NA KANALIZACIJI RUGVICA-DUGO SELO
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Aktualni sat 16. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Dugog Sela, koja je održana 14. ožujka, 
pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Dar-
jana Budimira održan je skoro u dvostrukom 
trajanju od svog službenog naziva, a pitanja su 
željeli postaviti gotovo svi vijećnici. 

Problemi s informiranjem
Pitanjem, ravnatelju Pučkog otvorenog učili-

šta i uredniku Dugoselske kronike Nenadu Ha-
leušu Malom, seri-
ju pitanja otvorio 
je sam predsjednik 
Vijeća Darjan Bu-
dimir koji je želio 
znati u kojoj mjeri 
izvršna gradska 
vlast utječe na no-
vinare Dugoselske 
kronike u objav-
ljivanju vijesti te 
zašto je saziv ove 

sjednice najprije objavljen pa skinut s web stra-
nice Kronike? Budimir je također konstatirao 
kako je sudjelovanje zaposlenika Učilišta u orga-
nizaciji gradskih manifestacija dovelo do sma-
njenja opsega aktivnosti u drugim djelatnostima 
za koje je registrirano Učilište. 

Haleuš Mali je odgovorio kako je on odgo-
voran za sve objave na web stranici te kako ne 
bježi od odgovornosti ukoliko je nešto pogrešno 
objavljeno te dodao kako je svjestan nemoguć-
nosti da sve strane u političkom spektru budu 
zadovoljne sa svim objavljenim vijestima. U 
tom smislu vodimo se zakonom, rekao je Haleuš 
Mali, a u pogledu eventualnih pritisaka naveo 
kako su glabalno za novinarstvo poprilično teš-
ka vremena, no kako je za Dugoselsku kroniku 
odgovoran on i ponovio spremnost za podno-
šenje odgovornosti ukoliko osnivači novina to 
traže. U pogledu sudjelovanja zaposlenika Uči-
lišta u organizaciji manifestacija rekao je kako 
je točno da zaposlenici Učilišta sudjeluju o or-
ganizaciji gotovo svih gradskih manifestacija, ili 
ih pak neposredno organiziraju, jer Turistička 
zajednica nema profesionalnih zaposlenika te 
kako nije isključeno da, s obzirom na mali broj 
zaposlenika, takva aktivnost djelomično utječe 
na rad u drugim segmentima Učilišta. Gradona-
čelnik Nenad Panian demantirao je bilo kakav 
pritisak na rad medija. Budimir je rekao kako je 
samo djelomično zadovoljan odgovorom te da 
predlaže da Gradsko vijeće, a na prijedlog samih 
novinara, izradi pravilnik o radu Dugoselske 
kronike.

Vijećnici nezadovoljni javnom 
rasvjetom

Vijećnik Ivica Šajković izrazio je svoje neza-
dovoljstvo radom nove javne rasvjete u Gradu 
te izrazio nezadovoljstvo njenom nabavkom, ali 
i funkcioniranjem koja je, prema njegovim rije-
čima, pogubna za sigurnost prometa pješaka i 
vozila. 

Pročelnik Upravnog 
odjela za prostorno ure-
đenje, zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno 
gospodarstvo Marijo 
Vinko rekao je kako je 
javna rasvjeta nabavlje-
na sukladno raspisanoj 
javnoj nabavi, kako do-
nosi uštede u potrošnji 
struje te kako je dobila 
sve potrebne ateste. Isto 
je rekao i gradonačel-
nik Panian koji je dodao i kako su, radi sigur-
nosti u prometu, na njegovu inicijativu nedavno 
postavljene i posebno označene plave zebre. U 
raspravu se uključio i vijećnik Stjepan Štefino-
vec koji je rekao kako treba reći da je „car gol“, 
osnosno da javna rasvjeta nije dobra te kako tre-
ba ispraviti tu pogrešku. Da je rasvjeta loša slo-
žio se i predsjednik Vijeća Darjan Budimir koji 
je dodao kako je o svemu trebalo voditi računa 
ranije, u tijeku njene nabavke, te ga nije zadovo-
ljio odgovor gradonačelnika da odgovornost nije 
na Gradu jer je na nabavku rasvjete suglasnost 
dala Regionalna razvojna akcija REGEA.

Vijećnica Mara Mamuza pohvalila je uređenje 
gradske vijećnice te upitala zašto se ne isplaćuju 
naknade za novorođenčad, na što je gradona-
čelnik Panian odgovorio da se naknade ponovo 
isplačuju te da je u jednom razdoblju bila riječ o 
privremenom zastoju isplata zbog bolesti zapo-
slenice koja radi na isplati.

Ima li problema u Nogometnom 
klubu Dugo Selo?

Vijećnik Štefinovec upitao je i što se zbiva u 
Nogometnom klubu Dugo Selo, s obzirom na 
različite neprimjerene izjave na njihovoj face-
book stranici vezane uz funkcioniranje kluba i 
izgradnju igrališta s umjetnom travom. Vijećnik 
Stipo Velić, koji je ujedno i predsjednik Uprav-
nog vijeća Sportskog centra Dugo Selo, rekao je 
kako je nesporazum očito nastao nakon krivo 
interpretirane rasprave s Upravnog vijeća prema 
kojoj je navodno ovo tijelo protiv izgradnje spo-
menutog igrališta. Štefinovec je ipak zatražio da 
se cijeli slučaj rasvijetli na način da uprava NK 
Dugo Selo dostavi vijećnicima pisano izvješće o 
događajima u klubu.

Vezano uz ovu temu predsjednik Vijeća Bu-
dimir je prozvao pročelnika za financije Dejana 
Dragičevića kako je i on umiješan u ovaj slučaj 
pisanjem neistina na stranici NK Dugo Selo, 
pri tom ga dodatno optuživši i za neprimjereno 
ponašanje na sastanku političkih stranaka odr-
žanom uz temu zaduživanja grada i zbog toga 
što se, prema njegovom saznanju, on jedini u 
gradskim službama bavi postupkom javne naba-
ve, kao i zbog toga što Grad nema gospodarski 
program. Pročelnika je uzeo u zaštitu gradona-
čelnik Panian rekavši kako Budimir iznosi nei-
stine te ga pozvao da dokaže sve optužbe koje je 
uputio Dragičeviću.

Vijećnik Stipo Velić zatražio je u pisanoj for-
mi podatke o troškovima za održavanje Grada, 
komparativno za 2017. i 2018. godinu.

Vijećnica Renata Jelečki upitala je gradona-
čelnika Paniana što je Grad poduzeo po pitanju 
napuštenih životinja te uputila kritiku što je, 
navodno, za ovaj posao izabrana tvrtka iz Cerja 
koja ima loš pedigre u obavljanju ovoga posla. 
Gradonačelnik je rekao kako je potpisan ugovor 
s Azilom za životinje u Cerju te kako je ista zado-
voljila sve tražene i zakonske uvjete.

Kome i zašto stimulacije?
Vijećnik Božidar Cik upitao je gradonačelni-

ka po kojim se kriterijim pojedinim gradskim 
zaposlenicima isplaćuju stimulacije na plaću u 
iznosu 30% visine plaće, na što je Panian odgo-
vorio da zaposlenici koji više rade moraju biti i 
adekvatno nagrađeni za svoj posao.

Cik je potom upitao i dokle se stiglo s poslom 
izgradnje prometnice koje kroz gospodarsku 
zonu, južno od željezničke pruge, spajaju dva 
nadvožnjaka, rekavši da raspolaže podacima 
kako je Grad propustio isti projekt prijaviti za 
dobivanje novaca iz fondova te kako otkup ze-
mljišta, zbog privatnog interesa, koči jedna 
gradska zaposlenica.

Pročelnik Marijo Vinko rekao je kako je na 
financiranje iz fondova prijavljena prva i dru-
ga faza projekta te kako je točno da imovinsko 
pravni odnosi za izgradnju prometnice nisu ri-
ješeni s više vlasnika zemljišta, na što je grado-
načelnik Panian rekao kako ne zna tko prodaje 
zemljište kojim će prolaziti prometnica, ali  da 
svatko raspolaže kao vlasnik svojim zemljištem, 
neovisno da li je zaposlenik gradske uprave, ili 
ne. Marijo Vinko dodao je još i da izvlaštenje 
onih vlasnika s kojima nije postignut dogovor 
o otkupu obavlja državna, a ne gradska uprava.

Vijećnica Jelečki postavila je i pitanje da li je 
točno da je zemljište za izgradnju dječjeg igra-
lišta u Kopčevcu plaćeno 100.000 eura te o kojoj 
se površini radi. Pročelnik Vinko odgovorio je 
kako cijena zemljišta je bila visoka s obzirom da 
se radi o velikoj parceli cca 2000m2 te kako je 
otkupljen i objekt koji se nalazi na toj parceli. 

Putovanja radi susreta s lobistima
Vijećnika Ivana Gerecija zanimalo je što su 

gradonačelnik Panian i pročelnik Dragičević 
radili na svojim nedavnim putovanjima na saj-

BURNI AKTUALNI SAT 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA:
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move u Bruxellesu i Frankfurtu. Gradonačelnik 
Panian odgovorio je kako je na spomenutim pu-
tovanjima bilo riječi o komunalnoj problematici 
te kako je kontaktirano s nizom osoba te lobi-
stom koji bi mogao pomoći Dugom Selu u pri-
vlaćenju investitora i dobivanju sredstava za ovu 
namjenu.

Gereci je potom upitao i pojašnjenje o radovi-
ma koji se izvode na rukometnom igralištu kod 
zgrade Pučkog otvorenoj učilišta. 

Odgovorio je pročelnik Dragičević rekavši da 
je prva, do sada završena faza radova, vezana uz 
izgradnju rampe za invalide u sklopu Programa 
54+, nakon čega slijedi djelomično uređenje ci-
jelog igrališta koje je u skladu s detaljnim pla-
nom uređenja tog prostora. Najavljena izgradnja 
podzemne garaže na mjestu današnjeg igrališta 
za sada čeka financijska sredstva- rekao je Dra-
gičević.

Vijećnica Ivana Perković upitala je da li je toč-
no da u Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela 
radi Ivana Radaković - osoba koja je bila na listi 
gradonačelnika Paniana. Gradonačelnik je od-
govorio kako ista nije zaposlena u TZ te je jedina 
mogućnost da je obavljala neki posao temeljem 
ugovora o djelu, o čemu će Perković dobiti pisani 
odgovor. 

Vijećnica Vedrana Dragičević upitala je kakav 
je stav Grada o najavi prestanka rada Udruge 
ADHD I JA, jer će time Dugo Selo ostati bez 
logopeda i psihologa, a stotinja djece će trebati 
uputiti u Zagreb na tretmane, čime će se za Grad 
stvoriti znatni troškovi osiguranja prijevoza.

Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot 
Bambić odgovorila je kako spomenuta udruga 
nije zatražila pomoć od Grada, niti se je prija-
vila za dobivanje sredstava na natječaj za udru-
ge. Također je dodala kako je Grad svjestan tog 
problema te kako se nada da će Gradsko vijeće 
imati razumijevanja za problem i na rebalansu 
osigurati sredstva ukoliko za tim bude potreba.

Vijećnica Dragičević upitala je i u kojoj fazi je 
izgradnje sportske dvorane uz Dječji vrtić Dugo 
Selo. Pročelnik Vinko rekao je kako je u tijeku 
pribavljanje građevinske dozvole, ali i kako će 
najvjerojatnije biti probijeni rokovi te radovi 
neće započeti u planiranom roku 1. lipnja pa 
je moguće kako će i sljedeća pedagoška godina 
proći bez sportske dvorane u dječjem vrtiću.

Što je s gospodarskim zonama?
Vijećnika Sinišu Klajića zanimalo je kakav je 

slijed događaja vezan za realizaciju Gospodar-
skih zona Črnovčak i Puhovec. Odgovorio je 
pročelnik Dragičević rekavši da je Grad podu-
zeo potrebne korake za realizaciju zona prema 
nadležnom Ministarstvu, no kako su zone, pre-
ma kriterijima ministarstva, prevelike, a većina 
zemljišta u njima je privatno. Stoga će, dodao 
je Dragičević, najvjerojatnije morati doći do 
podjele zona u više njih, a ujedno i smanjenja 
njihovog obima na dio u čijem je većinskom vla-
sništvu Grad, pa se može očekivati realizacija.

Vijećnik Kljajić upitao je i potpredjednike vi-
jeća koliko iznosi njihova mjesećna naknada za 
rad i postavio retoričko pitanje, da li oni vrijeke i 
rade više od ostalih vijećnika.

Predsjednik vijeća Budimir kako vijećnici ne 

mogu jedni drugima postavljati pitanja, već iz-
vršnoj vlasti, te da su dužnosti i naknade  pot-
predsjednika Gradskog vijeća definirane zako-
nom i Statutom Grada.

Posljednje pitanje postavio je vijećnik Želj-
ko Remenar kojeg je zanimalo zašto su, mimo 
odluke Gradskog vijeća, dvjema zaposlenicama 
koje su otišle u mirovinu otpremnine porasle s 
predviđenih 9.000 kuna na 150.000 kuna. Gra-
donačelnik Panian rekao je kako će odgovor na 
ovo pitanje stići u pisanoj formi.              nhm 

Nije prihvaćena odluka o 
kreditnom zaduženju grada

Nakon burnog aktualca 16. redovne sjed-
nice, burno je bilo i na točki dnevnog reda o 
prijedlogu gradonačelnika o kreditnom zadu-
ženju grada od 8,5 milijuna kuna. Većinom 
glasova ta odluka nije prošla.

Kako je prezentirao resorni pročelnik Dean 
Dragičević, dugoročni kunski kredit bez valutne 
klauzule uzeo bi se kod Erste i Steiermärkische 
bank d.d. Zbog najpovoljnijih uvjeta, ona je iza-
brana između pet banaka. Fiksna kamatna stopa 
iznosila bi 1,30 posto godišnje, rok povrata su četiri 
godine, a početak otplate od lipnja 2020. godine. 
Kreditnim zaduženjem financirali bi se kapital-
ni projektu i to redom: za otkupe zemljišta u Kr-
ležinoj 1,8 mil. kuna, u Domobranskoj 240.000 
kuna, dječje igralište Kopčevec 700.000 kuna te za 
I Savski odvojak 91.000 kuna; energetsku obnovu 
zgrade gradske uprave 1,8 mil.kuna i energetsku 
obnovu zgrade Glazbene škole 1,9 mil.kuna; obila-
znicu kroz poduzetničku zonu Puhovec 1,8 miliju-
na kuna.U podužoj raspravi  vladajući su kritizirali 
zbog neracionalnog trošenja proračunskog novca i 
premalo informacija vezano za ovu odluku dok je 
gradonačelnik Panian ustvrdio da se neprihvaća-
njem koči razvoj grada. U jednom trenutku pro-
čelniku je oduzeta riječ, zbog kako je rečeno nepri-
stojnog komuniciranja. Tijekom rasprave, vijećnik 
Siniša Kljajić apelirao je na smanjenje antagonizma 
između predstavničke i izvršne vlasti te pozvao na 
suradnju. Jedno od vijećničkih pitanja bilo je na 
što je potrošeno 5 milijuna kuna poreznih prihoda 
više, koliko je lani grad imao na temelju nove po-
rezne reforme. Odgovorio je Dragičević, nakon što 
mu je vraćena riječ na zahtjev vijećnika, te naveo 
projekte uređenje vrtića, Omladinsku ulicu, ure-
đenje krovišta Glazbene škole, spomenik dr. Franji 
Tuđmanu, opremu DKPC-a i knjige.

Zbog čega vijećnici Kluba HDZ, BM 365 nisu 
prihvatili odluku o kreditnom zaduženju obra-
zložio je predsjednik Gradskog vijeća Darjan Bu-
dimir. „Mi smatramo da kreditno zaduženje nije 
potrebno, navedeni projekti se mogu realizirati na 
drugi način. U ovom proračunskom okviru naj-
važniji su porezni prihodi u prošloj godini, teme-
ljem novog zakona o financiranju jedinica lokalne 
i područne samouprave odnosno porezne reforme 
koju provodi Vlada RH bilo je preko 5 mil. kuna 
više u 2018. u odnosu na 2017. godinu. Povećana je 
potrošnja grada na svim stavkama, od rashoda za 
zaposlene gdje se, samo za gradsku upravu, prešlo 
5 mil.kuna, a rashodi za raznorazne usluge 3 mili-
juna kuna. U tim okolnostima bilo bi neodgovor-
no da smo prihvatili zaduženje kada postoje veliki 

prostori za financijska sredstva kojima bi se projek-
ti mogli realizirati. Pozvali smo i gradonačelnika 
da pristupi izradi rebalansa proračuna odnosno da 
unutar postojećeg proračuna nađe prostor za ove 
stavke. Osim toga, materijale i sam prijedlog ove 
odluke prati netransparentnost i nedostatak infor-
macija. Odluka o zaduživanju je na dvije stranice 
bez opisa projekata, bez opisa sufinanciranja, upit-
nost određenih projekata, a i sami prioriteti nisu na 
toj razini. Imamo drugi niz projekata koje, ako se 
zadužimo, nećemo moći realizirati. Mi nismo pro-
tiv projekata, to su sve projekti Grada Dugog Sela, 
a i svi su projekti bivšeg gradonačelnika. Ono što je 
točno da je u proračunu jedan dio planiran zadu-
ženja, ali mi kao vijećnici nismo mogli utjecati na 
prihodovnu stranu i nismo se od početka slagali da 
se ti projekti realiziraju putem zaduženja“, izjavio 
je Budimir dodavši da svi gradovi i općine u okru-
ženju za sve takve projekte dobivaju sufinanciranje 
od raznih fondova županija u gotovo 100 postot-
nom obimu dok su dugoselska na razini 50 posto.

Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot 
Bambić žali zbog neprihvaćanja ove odluke. 
„Ovom odlukom trebalo je naći rješenje odnosno 
zadužiti se za financiranje kapitalnih projekata 
grada Dugog Sela koji su usvojeni proračunom u 
stavkama na način da se točno zna koliko ćemo do-
biti iz drugih izvora financiranja, a koliko zaduži-
vanjem. Dakle, ukupna masa zaduživanja odnosno 
ukupno planirana sredstva za zaduživanje u 2019. 
bila su 18 mil. kuna s obzirom da za neke projekte 
još nismo dobili odobrenje, a prijavili smo ih, iz-
među ostalog i KIC. Njega nismo uzeli u obzir za 
zaduženje. Za zaduženje idemo samo sa realizaci-
jom onih projekata za koje imamo ugovore i koji su 
u našem planu kapitalnih investicija. Dio sredstava 
se osigurava iz drugih izvora kao što su EU fondo-
vi, a dio iz kreditnog zaduženja s time da smo osim 
projekata koje smo prijavili na EU fondove i koji su 
odobreni tu smo predvidjeli i nekoliko projekata 
važne za grad Dugo Selo. Između ostalog izgradnja 
dječjeg igrališta u Kopčevcu. Naime, amandma-
nom vladajućih bilo je rečeno da se ono mora iz-
graditi što smo mi prihvatili, a da bi se to moglo 
realizirati preduvjet je otkup zemljišta. Isto tako, 
u nekoliko navrata raspravljalo se o Krležinoj uli-
ci koja bi rasteretila dio prometa u centru i dovela 
do neophodnih parkirališnih mjesta što je za gra-
đane veliki problem. Osigurali bi sredstva za Do-
mobransku za nogostup od Zagrebačke do Martin 
brega gdje su uvjeti za pješake gotovo nemogući, a 
time bi se realizirao i projekt šetnice. Mislim da se 
ovime želi da Dugo Selo ostane ovakvo kakvo je, 
da se ništa ne pokrene i ne izgradi“, izjavila Kokot 
Bambić. Dodala je kako je to zakompliciralo i dje-
lovanje jer se grad obvezao različitim odlukama da 
će isfinancirati EU projekte.

Prisegnuo vijećnik Krešimir 
Cvijanović

Prisegnuo je novi vijećnik Krešimir Cvijanović 
koji dolazi s kandidacijske liste grupe birača nosite-
lja Nenada Paniana, a umjesto Sunčane Žuteković 
koja je svoj mandat stavila u mirovanje.

Stanje sigurnosti na području PP 
Dugo Selo zadovoljavajuće – na 
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području Dugog Sela smanjenje 
KD-a za 24 posto

Stanje sigurnosti na području PP Dugo Selo tije-
kom 2018. godine ocijenjeno je zadovoljavajućim. 
Broj stanovnika Grada je 21 070, u 2017. zabilje-
žena je brojka 20 980. Tijekom godine ukupno je 
prijavljeno 206 kaznenih djela, dok ih je 111 ili 54 

posto riješeno, na-
veo je načelnik Igor 
Hrečuk. Na po-
dručju Dugog Sela 
bilo je 108 KD što 
je smanjenje za 24 
posto u odnosu na 
prethodnu godinu. 
Po strukturi, zabi-
lježene su 43 teške 
krađe dok neovla-
štene proizvodnje 
i prometa drogom 
nije bilo. Prekršaja 

je također bilo 108, od čega 41 Obiteljskog zakona. 
Najviše prometnih nesreća dogodilo se na područ-
ju grada, 7 ili 50 posto, a u odnosu na 2017. godinu 
bilježi se smanjenje za 1 ili 1,25 posto. Stradalo je 78 
osoba, a u 2017. godine 93. Hrečuk smatra kako je 
mogućnost izgradnje kružnog toka dobro rješenje 
za promet u Zagrebačkoj, kod trgovačkih centara. 
Bilo je riječi i o javnoj rasvjeti za koju većina vijeć-
nika smatra kako nije adekvatna, a o čemu je bilo 
riječi i aktualcu. Stručne službe rade intenzivno na 
rješavanju prometne sigurnosti vezano za to kao i 
za tamošnju osnovnu školu, kazao je zamjenik gra-
donačelnika Nikola Tominac.

Izvješće o radu gradonačelnika nije 
prihvaćeno

Izvješće gradonačelnika o radu od srpnja 
do prosinca 2018. godine nije prihvaćeno veći-
nom glasova. U prezentaciji, Panian izdvojio je 
projekte koji se sufinanciranju iz EU fondova, 
kako komunalne infrastrukture tako i socijalno 
društvenog segmenta. „Bilo je uzbudljivo zbog 
puno radova, razgovora, sastanaka, priprema za 
nove projekte“, kazao je gradonačelnik. Vijećnik 
S.Štefinovec osvrnuo se na prijepor u radu vijeća 
i njega, s obzirom da je na polovici mandata sma-
tra kako se nije puno promijenilo. Gradonačelnik 
pak smatra da su se promjene dogodile, primje-
rice nitko nije smijenjen niti je dobio otkaz, a on 
vjeruje da ti ljudi rade svoj posao profesionalno. 
Vijećnica Dragičević Borovec izdvojila je neke 
nenavedene iznose za pokroviteljstvo kao i za 
vrijednosti nekih ugovora za što će dobiti pisani 
ugovor. U raspravu se uključio Novosel Dolnjak 
koji je zapitao ima li smisla uopće podnošenje iz-
vješća. Kazao je i da je to ukupno izvješće rada 
stručnih službi, te kako mnogi koji postavljaju 
pitanja niti ne poznaju zakone i propise. Predlo-
žio je usporedbe s prijašnjim podacima kako bi 
se vidjelo je li rad uspješan ili nije. Gradonačel-
nik se složio s time. Održan je sastanak za pro-
jekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta s 
umjetnom travom NK Dugo Selo s predstavni-
kom HNS-a, a očekuje se i poziv u Savez, odgo-
vorio je predsjednik GV-a D.Budimir Kljajiću na 

pitanje postoji li kakav dopis. Mogućnost da to 
HNS financira postoji. Projekt je izrađen i ugra-
đen u proračun, sve je krenulo na inicijativu klu-
ba zbog potrebe za tim. To je jedan od prioriteta, 
a slijedi odabir lokacije. Vijećniku Gereciju reče-
no je kako prostor bivšeg Martinusa zakupljen 
prvenstveno za potrebe EU projekta 54+, tamo 
se održavaju aktivnosti tog projekta. Prostor još 
koriste SUH, udruga MahLab te Savjet mladih.

 Pohvale na rad Savjeta mladih
Savjet mladih je u 2018. godine realizirao osam 

projekata, istaknula je u izvješću predsjednica 
Maja Mlinarek. Radi se o humanitarnim film-
skim večerima koje su održane u ožujku kada 
su prikazane dvije kino projekcije, a sredstva 
donirana te večeri namijenjena su bila za akciju 
Patrikov put nade; od ožujka do lipnja trajala je 
Mala škola trčanja u suradnji s AK Martin Dugo 
Selo, dok je u suradnji s Košarkaškim klubom  
Dugo Selo realiziran 3. dugoselski turnir u ulič-
noj košarci; u lipnju je tradicionalno održan Sreet 
style show u suradnji s Multimedijalnim klubom 
Pozitiv i Sreet style teamom te je održana tribi-
na za mlade na temu ljubavi. U srpnju je održan 
još jedan Graffiti jam, također u suradnji s Mul-
timedijalnim klubom Pozitivom, tijekom kojeg 
je oslikana fasada Doma kulture, a od studenog 
do prosinca za sve zainteresirane organiziran je 
tečaj samoobrane. Tijekom protekle godine čla-
nica SM DS Marija Grgošić provela je anketu u 
dvije dugoselske osnovne škole te u srednjoj školi 
o interesima, prijedlozima i pitanjima koje mlade 
zanima, održavši ujedno i upoznavanje učenika s 
radom Savjeta mladih. Planirana sredstva izno-
sila su 44.700 kuna, a utrošeno je 28.665 kuna. U 
predstojećem razdoblju, tijekom proljetnih pra-
znika, Savjet mladih planira besplatne instrukci-
je za osnovnoškolce iz matematike, kemije, fizike 
i stranih jezika. Instrukcije će držati dugoselski 
studenti. Također, planira se održavanje besplat-
nog plesnog tečaja za maturante u svibnju koji 
bi se organizirao u suradnji s Plesnim centrom 
Dugo Selo, čime će se nadopuniti programa rada 
SM DS za 2019. godinu. Predsjednica Savjeta ista-
kla je kako su, u komunikaciji s mladima, izlože-
ne brojne ideje, a ova potonja bila je od učenika 
SŠ Dugo Selo. Navela je kako mladi imaju mnogo 
želja poput bazena, skate parka i drugih sadržaja. 
Jedna od njih je i javna slavina na igralištu Zori-
ćeve, a kako je informirala vijećnica i ravnateljica 
škole Mara Mamuza, to je u postupku realizacije. 
Na rad Savjeta mladih upućene su brojne pohva-
le, a izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Komunalni redari uskoro u 
službenim odorama

Grad ima tri komunalna redara, što je malo s 
obzirom na broj prometnica i obim poslova, re-
kao je pročelnik Marijo Vinko pri podnošenju 
izvješća o njihovu radu u prošloj godini. Suklad-
no ovlastima propisanim Odlukom o komunal-
nom redu, a koje se donose na uređenje naselja 
na području grada propisane su: mjere uređenja 
naselja, održavanje čistoće javnih površina; ukla-
njanje snijega i leda; protupravno postavljenih 
predmeta; sanitarne kom. mjere; mjere za pro-

vođenje kom.reda; kaznene odredbe. Sada imaju 
dežurstva za hitne slučajeve, a kontakti su već od 
ranije objavljeni na stranici Grada. Štefinovec je 
zatražio ažurniju komunikaciju. Kljaić je ukazao 
na uvredljive grafite na pročeljima. Čulo se i kako 
su zaposlenici dobili stimulacije, a kako je pojaš-
njeno to su zaslužili. Na svaku dojavu reagiraju, a 
što se tiče deponije u Goričinom naselju rečeno je 
kako se radi o predmetu sudskog spora. Također, 
donijeta je odluka o službenoj odori te izgledu i 
sadržaju službene iskaznice.

Na broju komunalnog redarstva lani su zapri-
mljene tri prijave nelegalno bačenog otpada. Dio 
Prozorske ulice, Zagrebačka uz kanal u Leprovi-
ci, put uz kanal u Industrijskoj te put u Prozorju 
prema starom vodocrplištu, neke su od lokacija 
na kojima se učestalo odlaže otpad i potrebne su 
posebne mjere sprječavanja istoga. Tome se po-
kušava doskočiti nadzornom kamerom i tablama 
upozorenja. Lanjski trošak za uklanjanje iznosio 
je 88.253 kune. U suradnji sa školama, obrtnici-
ma i DKPC-om redovito se održava Zelena čis-
tka, u lanjskoj je prikupljeno 20 m3 otpada.

Od ostalih odluka iz komunalnog sektora, pri-
hvaćeni su izvješće o radu davatelja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada, bi-
orazgradivog komunalnog otpada i povezanih 
usluga, za 2018. godinu; prijedlog Zaključka o 
davanju prethodne suglasnosti na Opće uvje-
te isporuke komunalne usluge ukopa pokojni-
ka unutar gradskih groblja na području Grada 
Dugog Sela te Zaključka o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge javne tržnice na malo na gradskoj tržnici 
u Dugom Selu Poteglo se pitanje o najavi moguć-
nosti odlaganja zelinskog otpada, s obzirom da se 
ono zatvara, na dugoselsko odlagalište. Direktor 
DKPC-a Tadija Penić kazao je kako je uložen pri-
govor u proceduri e-savjetovanja te je predloženo 
da Zelina odlaže u Vrbovcu, a dalje ne zna što je 
bilo s tim dokumentom. To su direktive EU, no 
županija mora zauzeti stav, naglasila je vijećnica 
Borovec Dragičević iznijevši primjer kako je to 
uređeno u Istri. Grad Zagreb i Zagrebačka župa-
nija moraju naći rješenje za ovaj problem. Bilo je 
riječi o požaru na kraju prošle godine za što je Pe-
nić kazao da su takvi požari uobičajeni na odla-
galištima, odlaže se sukladno propisima, uredna 
su izvješća inspekcija. Željko Remenar ukazao je 
na problem hidrantske mreža koja nije adekvatna 
na području odlagališta.

Odluke iz društvenog segmenta
Od odluka iz društvenog segmenta, donijet je 

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa 
djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godi-
nu 2019/2020. te o davanju suglasnosti na prijed-
log Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene 
škole Dugo Selo  za školsku godinu 2019/2020. 
Donijeta je odluka o donošenju Strategije pa-
metnog grada za Dugo Selo. O Strategiji više na 
http://dugoselo.hr/?page_id=19958 Podsjećamo, 
u siječnju je održano javno izlaganje. Također, 
donijeta je i odluka o davanju suglasnosti za pro-
vedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjeg igra-
lišta u naselju Lukarišće”, dana je i suglasnost za 
izgradnju dvije stambene zgrade.
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Idejni projekt obnove crkve sv. Martina na 
Martin bregu (valorizacijski koncept) bila je 
tema sastanka održanog 13. veljače u Maloj 
vijećnici Grada Dugog Sela. Prezentaciju ob-
nove, u 3 D animaciji, predstavili su tvorci 
projekta Damir i Ivan Foretić iz tvrtke „Fo-
retić i sinovi“.

Sastanku su nazočili predstavnici Ministarstva 
kulture Ana Matanić iz Konzervatorskog odjela 
u Zagrebu, pročelnik Konzervatorskog odjela u 
Zagrebu za područje Zagrebačke županije Ame-
lio Vekić, mons. Nedjeljko Pintarić moderator 
Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu, žu-
pnik Župne crkve  sv. Martina biskupa vlč. Slavko 
Kresonja, uz gradonačelnika Nenada Paniana i 
zamjenicu Jasminku Kokot Bambić, pročelnika za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i 
stambeno gospodarstvo Marijo Vinko te voditelji-
cu projekta NewPilgrimAge/Novo hodočasničko 
doba Zvjezdanu Budor Klarić. 

Ona je podsjetila kako je obnova stare crkve 
sv. Martina u Prozorju jedan od ključnih projek-
ta Grada u sklopu NPA, međunarodnog projek-
ta iz Europskog fonda za regionalni razvoj – In-
terreg za Središnju Europu, a u kojem Dugo Selo 
sudjeluje kao jedan partnera uz Mađarsku, Slo-
veniju i Italiju. Cilj je zajednička suradnja svih 
partnera na promociji i turističkoj valorizaciji 
martinske baštine. 

Svi sudionici  sastanka složili su se s koncep-
tom projekta obnove. Prema idejnom projektu, 
izvodila bi se u fazama s time da je prva u tijeku, 
uz arheološka istraživanja. Naglašeno je kako je 
potrebno čim prije krenuti sa statičnom stabili-

zacijom. Obnovio bi se toranj, vratila barokna 
lukovica s vidikovcem, obnovio brod crkve kao 
replika sa staklenom ovojnicom s fotonapon-
skim ćelijama, pogodnom za izložbe i druge 
kulturne namjene. Objekt bi zadržao sakralnost, 
objedinjavajući povijest, vjeru i život jednog kra-
ja, naveo je vlč. Kresonja. Inicijativu o obnovi, 
o kojoj se već dugo govori, pozdravio je mons. 
Pintarić. 

Kako je kazao gradonačelnik Panian, 
obnovljena crkva iz 1209. godine, simbol 
ovog grada i prva crkva u Hrvatskoj na 
koju je postavljena Stopa sv. Martina, bila 
bi vrhunska atrakcija i to je postignuto na-
kon 800 godina. Nakon dogovora s Nadbi-
skupijom kao vlasnikom, krenulo bi se u 
izradu glavnog projekta. Po procjenama, 
vrijednost obnove kreće se od 6 do 10 mil. 
kuna, a projekt bi se aplicirao i na EU fon-
dove. 

„U  sporazumu s vlasnikom, a to je Nad-
biskupija, odredit ćemo odnose između njih 
i Grada. Nakon ovog idejnog, krenuli bismo 
u realizaciju glavnog projekta uz savjetovanje 
konzervatora i svih zainteresiranih strana. 
Nakon toga idemo na apliciranje na fondove 
EU, gradove prijatelje i na sve one koji mogu 
donacijama sudjelovati. Ideja koja je krenu-
la od arhitektonskog studija Foretić, Grada, 
Konzervatorskog odjela, Nadbiskupije – na-
pokon smo na tragu projekta koji bi mogao 
zaživjeti u iduće dvije godine, krenuti u ob-
novu putem EU fondova i sredstava Grada. 
Objekt bi imao tri namjene  – sakralnu, kul-
turnu, turističku i kao takav bio bi središte 

okupljanja cijelog kraja na jednom mjestu, cijele 
Hrvatske, Europe i naposljetku, cijelog svijeta“, 
izjavio je Panian o daljnjim koracima koji će se 
poduzeti kako bi se krenulo s realizacijom.

Kako bi izgledala obnovljena crkva na Martin 
bregu pogledajte NA VIDEO LINKU https://www.
youtube.com/watch?v=0S0ZLshBXFM!       AMŠ

NA SASTANKU O OBNOVI CRKVE SV. MARTINA NA MARTIN BREGU PRIHVAĆEN KONCEPT IDEJNOG PROJEKTA: 

Sakralna, kulturna i turistička namjena 
najpoznatijeg simbola Dugog Sela

Kako je najavljeno na sjednici Savjeta mladih 
grada Dugog Sela, na kojoj su nazočili zamjenica 
gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić i pročel-
nik za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika 
Mladen Šestan, u predstojećem razdoblju očekuje 
ih organizacija radionice, odnosno tribine, o što 
kvalitetnijem koncipiranju i pisanju životopisa, što 
mnogim mlađim generacijama može predstavljati 
problem. Radionica će biti otvorena za studente i 
sve ostale zainteresirane građane, a održat će se 
krajem ožujka, najvjerojatnije u prosto-
ru Martinusa. Najava samog događanja 
bit će uskoro objavljena putem medija 
i plakata kako bi se svi zainteresirani 
mogli na vrijeme se prijaviti. U trav-
nju, tijekom proljetnih praznika, Savjet 
mladih planira besplatne instrukcije za 
osnovnoškolce iz matematike, kemije, 
fizike i stranih jezika. Instrukcije će dr-
žati dugoselski studenti, a svaku grupu 
će činiti do 4 polaznika, procijenjeno je. 
Najava i ove aktivnosti bit će objavljena 
putem medija i plakata u osnovnim ško-

lama, rečeno je na sjednici. Tom prilikom na sjed-
nici je predloženo i održavanje besplatnog plesnog 
tečaja za maturante u svibnju koji bi se organizirao 
u suradnji s Plesnim centrom Dugo Selo, čime će se 
nadopuniti programa rada SM DS za 2019. godinu, 
odlučeno je.

Što se tiče projekata Savjeta mladih u prote-
klom razdoblju, tijekom 2018. godine realizirano 
je osam projekata, istaknula je predsjednica Maja 
Mlinarek. Radi se o humanitarnim filmskim veče-

zacijom. Obnovio bi se toranj, vratila barokna 

biskupija, odredit ćemo odnose između njih 
i Grada. Nakon ovog idejnog, krenuli bismo 
u realizaciju glavnog projekta uz savjetovanje 
konzervatora i svih zainteresiranih strana. 
Nakon toga idemo na apliciranje na fondove 
EU, gradove prijatelje i na sve one koji mogu 
donacijama sudjelovati. Ideja koja je krenu-
la od arhitektonskog studija Foretić, Grada, 
Konzervatorskog odjela, Nadbiskupije – na-
pokon smo na tragu projekta koji bi mogao 
zaživjeti u iduće dvije godine, krenuti u ob-
novu putem EU fondova i sredstava Grada. 
Objekt bi imao tri namjene  – sakralnu, kul-

Savjet mladih Dugo Selo o projektima rima koje su održane u ožujku kada su prikazane 
dvije kino projekcije, a sredstva donirana te večeri 
namijenjena su bila za akciju Patrikov put nade; za-
tim od ožujka do lipnja trajala je Mala škola trčanja 
u suradnji s Atletskim klubom Martin Dugo Selo, 
dok je u suradnji s Košarkaškim klubom  Dugo Selo 
realiziran 3. dugoselski turnir u uličnoj košarci; u 
lipnju je tradicionalno održan Sreet style show u 
suradnji s Multimedijalnim klubom Pozitiv i Sreet 
style teamom te je održana tribina za mlade na 
temu ljubavi. U srpnju je održan još jedan Graffiti 
jam, također u suradnji s Multimedijalnim klubom 
Pozitivom, tijekom kojeg je oslikana fasada Doma 
kulture, a od studenog do prosinca za sve zainte-
resirane organiziran je tečaj samoobrane. Tijekom 
protekle godine članica SM DS Marija Grgošić pro-
vela je anketu u dvije dugoselske osnovne škole te u 
srednjoj školi o interesima, prijedlozima i pitanjima 
koje mlade zanima, održavši ujedno i upoznavanje 
učenika s radom Savjeta mladih. Ovim izvješćem 
o radu za 2018. godinu utvrđeno je kako je od 11 
planiranih projekata ostvareno osam. Predsjedni-
ca Mlinarek istaknula je na kraju problem inertno-
sti i nedostatka motivacije ostalih članova Savjeta 
mladih koji se najčešće ne odazivaju na pozive na 
sjednice. Predlaže uvođenje određene naknade. 

I.G.O.
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Ugovor o izvođenju radova na energetskoj ob-
novi zgrade dugoselske gradske uprave potpisali su 
12. veljače u Maloj vijećnici gradonačelnik Nenad 
Panian i predstavnici tvrtke NEVING d.o.o. iz Za-
greba. Projekt se sufinancira sredstvima Europske 
unije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz 
Operativni program konkurentnost i kohezija. 
Ukupna vrijednost projekta je 3.919.720,05 kuna, a 
EU sufinanciranje iznosi 1.677.597,99 kuna. Rado-
vi će na energetskoj obnovi vanjske ovojnice objek-
ta započeti 1. travnja, a planirano trajanje radova 
je 45 dana.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo danas 
potpisali ugovor o izvođenju radova energetske 
obnove vanjske ovojnice zgrade gradske uprave s 
tvrtkom NEVING. Nakon dugih desetljeća čeka-
nja i ova će zgrada napokon dobiti novu vizuru 
na zadovoljstvo svih građana, djelatnika gradske 
uprave te djelatnika županijskih i državnih službi. 

Zahvaljujem ovoj tvrtki što su se upustili u ovako 
zahtjevan projekt i nadam se da će sve ići po pla-
nu te da ćemo već na proljeće imati novouređenu 
zgradu, novog sjaja na ponos svih građana Dugog 
Sela. Radovi će započeti 1. travnja i trebali bi biti 

gotovi u roku 45 dana, ovisno o vremenskih 
prilikama“, izjavio je gradonačelnik Panian 
dodavši kako je ovo još jedan od projekata 
Europske unije koji je Grad dobio putem 
natječaja te najavio energetsku obnovu 
Glazbene škole koja kreće na ljeto.

Predstavnici NEVING-a zahvalili su na 
dobrom startu. „Mi ćemo svoje radove izve-
sti kvalitetno na zadovoljstvo svih građana 
Dugog Sela“, rekao je direktor tvrtke Kreši-
mir Nevistić.

Potpisivanju ugovora nazočili su zamje-
nici gradonačelnika Jasminka Kokot Bam-
bić i Nikola Tominac, pročelnik odjela za 
gospodarstvo i financije Dean Dragičević, 

pročelnik odjela za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Ma-
rijo Vinko sa stručnom suradnicom Jadrankom 
Robić.                                                                     AMŠ

Kreće energetska obnova zgrade 
dugoselske gradske uprave

Jedna od komunalnih aktivnosti na 
području grada Dugog Sela izvedba je 
pješačke staze u makadamu na zele-
noj površini uz Osječku ulicu. Proteže 
se od parka za pse do Ulice Vladimira 
Nazora. Podloga staze sitni je maka-
dam, uz betonske rubnjake, po uzoru 
na staze u parkovima većine europskih 
gradova. Vrijednost radova koje izvo-
di „Kod kapetana“ j.d.o.o. je 118.950 
kuna, saznajemo od više stručne surad-
nice za komunalnu izgradnju i zaštitu 
okoliša  Jadranke  Robić. Rok završet-
ka je 60 kalendarskih dana, ovisno o 
vremenskim uvjetima. U budućnosti, 
planirano je produžiti šetnicu do Ulice 
Tina Ujevića.   AMŠ

Nova pješačka staza 
uz Osječku ulicu

Na području Grada Dugog Sela odvija se više 
komunalnih akcija. Zbog bolje vidljivosti za voza-
če i sigurnosti pješaka, pješački prijelazi dobili su 
plave ispune. Takav način obilježavanja bio je pla-
niran, a radi se o 14 zebri na županijskim cestama, 
saznajemo od voditelja Odsjeka za komunalno i 
stambeno gospodarstvo Davora Miljanovića.  Još 
se planira obojiti 15 prijelaza, tamo gdje je potreb-
no. Grad osigurava sredstva za plave dijelove, vri-
jednost je 25.000 kuna. Županijske ceste zadužene 
su za bijele pruge. Na inicijativu Grada, pješački 
prijelazi dobit će i pojačano osvjetljenje pomoću 
konzolnih stupova. Rješenje kojim će se dodatno 
poboljšati prometna sigurnost, u fazi je projektira-
nja, ukupna vrijednost je 200.000 kuna. Grad će za 
ovu namjenu izdvojiti 100.000 kuna, Županijske 
ceste isto toliko. 

Od ostalih je komunalnih aktivnosti Miljanović 
naveo probijanje i izgradnju II. savskog odvojka 
do Murske ulice u naselju Dugo Selo Jug. U tijeku 
je izgradnja potpornog zida u Bunarskoj ulici na 
Kozinščaku, a saniraju se asfaltne i makadamske 
ceste. AMŠ

Na području Grada Dugog Sela dolaskom po-
godnih vremenskih uvjeta nastavljaju se komu-
nalne akcije. 

U tijeku su radovi na izmuljavanju, čišćenju te 
sanaciji cijevnih propusta u naselju Andrilovec. 
Grad zajedno sa Županijskim cestama izvodi i 
koordinira radove, plan je kompletno očisti-
ti mulj te iskopati jednu i drugu stranu kanala 
uz Andrilovečku  cestu, saznajemo od voditelja 
Odsjeka za komunalno i stambeno gospodar-
stvo Davora Miljanovića.

Radi se i na izgradnji - spoju II. savskog od-
vojka i Murske ulice. Spojna cesta duljine 300 m 
spojit će to cijelo naselje s Rugvičkom ulicom. U 
Velikoj Ostrni u tijeku su radovi na izgradnji ka-
nalizacije. Radovi na izgradnji četiri nadvožnja-
ka preko pruge su intenzivirani. AMŠ

Plavo-bijele zebre za 
pojačanu prometnu 
sigurnost, uskoro 

dodatno osvjetljenje

Više komunalnih 
aktivnosti na području 

Grada, intenzivirani 
radovi na izgradnji 

nadvožnjaka
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Jednoglasnom odlukom 
vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Brckovljani Tihomir 

Đuras, dosadašnji dopredsjednik 
Općinskog vijeća, imenovan je 
za predsjednika. On je stupio na 
ovu dužnost šest mjeseci nakon 
smrti prethodnog, dugogodišnjeg, 
predsjednika Općinskog vijeća Bože 
Graberca. Ovom odlukom započela 
je 16. redovna sjednica, održana 28. 
veljače, u prostorima Kulturnog centra „August 
Cesarec“ na kojoj se, između 20 točaka dnevnog 
reda, razmatralo izvješće o izvršenju općinskog 
proračuna za 2018. godinu. Ukupni prihodi iznose 
16.230.770 kuna, dok rashodi iznose 14.762.318 
kuna te je tako u narednom razdoblju registriran 
višak u iznosu od 2.107.056 kuna, pojasnila je 
voditeljica općinskog Odjela za proračun Mirjana 
Dokuš. U odnosu na planiranu projekciju, a to 
je 15.528.146 kuna planiranih prihoda, ostvaren 
je indeks od 104,52 posto. Na rashodnoj strani 
planirano je ukupno 16.166.750 kuna troškova te 
je ostvareno puno manje s ukupnim indeksom 
91,31 posto.  Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu ostvaren je u 
iznosu 1.647.576 kuna (planirano 1.892.000 kuna), 
a program gradnje komunalne infrastrukture u 
iznosu od 6.436.103 kune (planirano 6.712.000 
kuna). Program javnih potreba u kulturi ostvaren 
je u iznosu od 266.000 kuna (planirano 310.000 
kuna; program javnih potreba u sportu s 263.300 
kuna (planirano 275.000 kuna) te javnih potreba u 
socijalnoj skrbi sa 790.211 kuna, dok je planirano 

1.008.000 kuna. Prema financijskom 
planu Komunalnog gospodarstva 
Brckovljani za 2018. godinu, a kojeg je 
prezentirala direktorica Silvija Balija, 
ukupno je realizirano 6.956.345 kuna 
prihoda, od čega potraživanja Općine 
Brckovljani iznose 6,9 milijuna kuna. 
Tijekom protekle godine sredstva su 
uložena za projektiranje, kao i na 
izgradnju i asfaltiranje nogostupa 
(3,7 milijuna kuna), za asfaltiranje 

lokalnih ulica uloženo je 1,3 milijuna kuna, malo 
više od pola milijuna kuna za građevinske radove 
na mjesnom groblju u Brckovljanima i Lupoglavu, 
za prometnice u Gospodarskoj zoni uloženo je 
231.560 kuna kao i za održavanje i izgradnju ostale 
komunalne infrastrukture gotovo pola milijuna 
kuna, stoji u izvješću KGB-a.   

Vijećnici su na sjednici donijeli odluku o sred-
njoročnom planu davanja koncesija za razdoblje 
2019. - 2021. godinu. Radi se o koncesiji za dimnja-
čarske poslove na području općine, a rok koncesije 
planiran je na 5 godina, dok procijenjena godišnja 
naknada za koncesiju iznosi 2 do 6 posto od ostva-
renih prihoda bez PDV-a. Koncesija za odvoz ko-
munalnog otpada, kao i ugovor s koncesionarom 
traje još dvije godine, istaknuo je načelnik Funtek, 
iako je posljednji sastanak s koncesionarom mogao 
naslutiti kako oni ugovor neće ispoštivati do kraja 
pa bi moglo doći do povećanja cijene.

Na sjednici je donijeta i odluka o davanju sugla-
snosti za provedbu ulaganja na području općine 
Brckovljani za izgradnju pomoćne zgrade-spremi-
šta vatrogasnog doma Brckovljani. Odluka je doni-

jeta u svrhu prijave na natječaj LAG-a Prigorje za 
provedbu tipa operacije 2.1.1., a radi se o ulaganju 
vrijednom oko 35.000 eura. Objekt DVD-a Brc-
kovljani kompletno je legaliziran, što je bio uvjet, 
tako da Općina očekuje pozitivno rješenje na 
spomenutom natječaju. Načelniku Funteku dana 
je suglasnost za potpisivanje ugovora o osnivanju 
prava služnosti radi izgradnje vodoopskrbnog cje-
vovoda u naselju Hrebinec  - i to u ulicama Megle-
nički put i Cesarova ulica.   

Vijećnici su na sjednici usvojili odluku o ras-
poređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine 
Brckovljani – tako je HSS-u sa 6 vijećnika i 3 vijeć-
nice dodijeljeno 5.580 kuna, HDZ-u s 2 vijećnika i 
1 vijećnicom 1.860 kuna, Stranci Milana Bandića s 
2 vijećnika 1.200 kuna i SDP-u s 1 vijećnicom 660 
kuna. 

Komunalni redar Općine Brckovljani o sada će 
imati službenu odoru, kao i iskaznicu radi bolje 
prepoznatljivosti, odlučeno je. Donijeta je i po prvi 
puta odluka o sufinanciranju kastracije/sterilizaci-
je pasa i mačaka u Općini Brckovljani za sve vla-
 snike s prebivalištem na području općine i njihove 
kućen ljubimce. Odluka je rađena na temelju iste 
odluke Grada Dugog Sela, a po kojoj će sufinanci-
ranje kastracije pasa iznositi 200 kuna, sterilizacija 
pasa ženke do 30 kg 200 kuna, sterilizacija pasa 
ženke iznad 30 kg 350 kuna, sterilizacija mačaka 
150 kuna i kastracija mačaka 100 kuna. U sljede-
ćem razdoblju od 2019. do 2021. godine nastavit će 
se sa subvencioniranjem umjetnog osjemenjivanja 
krava i krmača u iznosu od 100 kuna, odlučeno je. 
 I.G.O. 

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI:

Novi predsjednik vijeća Tihomir Đuras

Općina Brckovljani 6. rujna 2018. sklopila 
je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za 
projekt izgradnje reciklažnog dvorišta čija se 
realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog 
fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za iz-
gradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja 
K.K.06.3.1.03.0094, potpisan je s Ministarstvom 
zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost.  Projekt je sufi-
nancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 
Predviđeno trajanje projekta je 17 mjeseci s zavr-
šetkom u veljači 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 2.072.358,75 
kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 
1.922.065,00 kn.  Ostvarena bespovratna sred-
stva iz Kohezijskog fonda iznose 1.633.755,25 
kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak 
sredstava osiguran je iz proračuna Općine. 

Do kraja siječnja 2019. bit će potpisani svi 
ugovori obuhvaćeni projektom izgradnje reci-
klažnog dvorišta, a to su:

Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći 
za upravljanje projektom, provođenje infor-
mativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu 
i vidljivost projekta (potpisan u rujnu 2018. sa 
tvrtkom Maxicon d.o.o. u ukupnom iznosu 
173.125,00 kn).

Ugovor za pružanje usluge stručnog nadzo-
ra, koordinatora II zaštite na radu i projektant-
skog nadzora (potpisan u ožujku 2019. sa tvrt-
kom IVAGO PLAN d.o.o. u ukupnom iznosu 
61.250,00 kn).

Ugovor za izvođenje radova na izgradnji re-
ciklažnog dvorišta (potpisan u ožujku 2019. sa 
tvrtkom JIK KAJBA vl. Ivan Kajba u ukupnom 
iznosu 1.463.811,88 kn). Planirani radovi izgrad-

nje i opremanja reciklažnog dvorišta trajat će 5 
mjeseci. 

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području 
Općine Brckovljani osigurati će se infrastruk-
tura za sakupljanje odvojenih komponenti ko-
munalnog otpada, što će, uz provođenje infor-
mativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu 
odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao 
jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada 
koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta 
će posljedično utjecati na zaštitu okoliša (sma-
njenje količine otpada na odlagalištima, izbjega-
vanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emi-
sija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom 
sustavu gospodarenja otpadom.

 Sadržaj publikacije/emitiranog materijala is-
ključiva je odgovornost Općine Brckovljani.

Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Brckovljani – 
priopćenje za medije
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Kulturno umjetničko društvo Ogranak Se-
ljačke sloge Lupoglav i ove je godine organiziralo 
tradicionalni Fašnički skup i fašničku povorku 
ulicama Lupoglava. Unatoč hladnom vremenu, 
Lupoglavci se nisu dali smesti i obišli su uobiča-
jenu rutu svim ulicama u selu, a u pomoć im je 
ove godine došla i atraktivna fašnička skupina iz 
Prepuštovca. 

Nakon obilaska sela, uslijedio je već poznati 
scenarij osude i paljenja fašnika te, naravno, faš-
nička zabava.                                               N.H.M.

Lupoglavci otvorili fašničku sezonu na 
dugoselskom području

Nakon što je prošle godine po prvi put revita-
liziran običaj pepelničara u Lupoglavu i to na-
kon stanke duge čak 33 godine, i na ovogodišnju 
Pepelnicu smo imali priliku vidjeti kako su čla-
novi lupoglavskog KUD-a Seljačka sloga oživjeli 
ovu navadu. Običaj, naime, nalaže da pepelni-
čari, prigodno umaskirani, obilaze domaćinstva 
i oru plugom brazdu u seoskom dvorištu do 10 
metara. Ovisno o vrsti dvorišnog terena, kao i 
blagonaklonosti i darovitosti seljaka   naspram   
skupine koja ga je posjetila, domaćinu koji da 
više darova koje prikupljaju pepelničari (vino, 
jaja, sir, špek, šunku, grah, domaće kolače, pše-
nicu, kukuruz, zob itd.) u pravilu zaoru manju 
brazdu, pojasnio nam je ovaj običaj predsjednik 
KUD-a Lupoglav Ivica Cik Grgošić. Onima koji 
nisu skloni davanju i darivanju kao kaznu dobi-
vaju dugačku i duboku brazdu, koju domaćin tek 
dolaskom ljeta može posve poravnati i sanirati. 
Po zaoravanju brazde, u brazdu pepelničar sipa 
pepeo iz lanene torbe, dok drugi pepelničar kroz 
brazdu vuče trnje. Simbolika ovog postupka je 
zaželjeti dobru seljačku godinu, plodnu i punu 
bogatog uroda te označiti početak poljoprivred-
nih radova. Domaćini potom ugošćuju   pepel-
ničare, nude ih pićem, kolačima te ih daruju 
darovima koje  će pepelničari sakupiti i potom 
unovčiti kako bi s istim novcima organizirali 
seljačku zabavu, uz muziku i ples na koji su po-

KUD Seljačaka 
sloga iz Lupoglava 

oživjela običaj 
pepelničara

zvani svi žitelji Lupoglava. Obično se seljačka 
zabava organizira prve sljedeće subote ili nedje-
lje u vatrogasnom domu Lupoglav, kazao je Cik 
Grgošić.

Tako je jutros vesela, i čađava, družina pe-
pelničara krenula od domaćina Nikole Šuma, 
ujedno aktivnog člana KUD-a Seljačka sloga iz 
Lupoglava, gdje su prije samog oranja brazde, 
pogošćeni posnom, nemrsnom hranom – od 
kuhanih jaja, domaćeg dimljenog sira, do svje-
žega sira i vrhnja i domaćeg kukuruznog kruha, 
uz domaću kupicu vina. Brazde, doduše dvije 
(jedna više je napravljena zbog snimanja), bile 
su kratke i plitke. Nakon toga pepelničari su se 
uputili dalje u nastojanju da obiđu većinu ku-
ćanstava u Lupoglavu, kako bi svoje sumještane 
podsjetili na njihove stare gotovo zaboravljene 
običaje, družeći se i povezujući kao složna lupo-
glavska zajednica.                                        I.G.O.   
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Vijećnici Općine Rugvica pod 
predsjedanjem predsjednice Ane Munić 
održali su 14. veljače prvu sjednicu u 2019. 

godini.
Većinom glasova Vijeće je donijelo odluku o VI. 

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređe-
nja Općine Rugvica, kojima se omogućuju brojne 
investicije, a proširena je općinska i državna zemlja 
za proširenje poslovne zone Rugvica sjever, gdje se 
načelnik Mato Čičak nada da će uskoro krenuti in-
tenzivna kupovina zemljišta i dolazak investitora.

-Također, tu je i niz drugih stvari, poput stam-
benog širenja naših zona gdje planiramo na jednu 
parcelu namjeravamo prodavati za gradnju stano-
va, kako bi naši mladi tu i ostali. U planu nam je 
i veliki sportsko-rekreacijski centar kod Općine 
i škole, a novim sadržajima planiramo proširiti 
i cijelu ovo priču oko našeg novoga trga- rekao je 
načelnik Mato Čičak, koji je uvjeren kako je ovim 
izmjenama i dopunama prostornog plana omo-
gućen bolji i kvalitetniji razvoj općine u svim se-
gmentima.

Osim toga, Općina je i dalje planirana kao i luka, 
što je određeno i županijskim te državnim planom, 
dok je županijskim prostornim planom još pred-
viđen most te željezničko povezivanje s prugom u 
Dugom Selu.

-Ono što me još više veseli to je zona u Oborovu, 
gdje je bio najavljivan i IBM, a nadamo se da će u 
skorije vrijeme tamo doći neka velika investicija, 
jer ona lokacija je jedinstvena u Hrvatskoj i po do-
lasku vodova struje i po rijeci Save koja tamo proti-
če- otkrio je Čičak.

EKO-FLOR nastavlja s odvozom otpada
Na dnevnom redu se našla i odluka kojom je 

Vijeće dosadašnjem koncesionaru EKO-FLOR-

u odobrilo koncesiju za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog ko-
munalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. 
Nažalost, Općini su po pitanju odvoza otpada ruke 
bile vezane, budući da je EKO-FLOR jedini ponu-
ditelj na ovom prostoru. EKO-FLOR je tako isko-
ristio mogućnost monopola, te je vodstvo Općine 
stjerao pred gotov čin, izigravši ranije postignuti 
dogovor.

-Smatram da to nije korektno i da nije u skladu s 
onim što smo se dogovarali, jer 91 kuna je previše 
za prikupljanje otpada po domaćinstvima. Poku-
šat ćemo naći nego drugo rješenje kojeg sada nema. 
Jedino smo mogli ne izglasati ovu odluku i dovesti 
u pitanje prikupljanje otpada idućih šest mjeseci- 
kazao je načelnik Čičak.

Takvu odluku podržalo je 10 vijećnika izuzev 
Željka Vojkovića i Roberta Kostića.

RUKOM preuzeo upravljanje i 
održavanje skele

Vijećnici su između ostaloga donijeli jed-
noglasnu odluku o načinu upravljanja i odr-
žavanja Društvenog doma u Rugvici i Jalševcu 
Nartskom, kao i pravilnik o iskaznici komunal-
nog redara. Isto tako, donesena je i odluka ko-
jom se skela u Oborovu koja je u vlasništvu Op-
ćine daje na upravljanje i korištenje trgovačkom 
društvu RUKOM. Kako je već ranije objasnio 
načelnik Mato Čičak na skeli će biti zaposlena 
četiri djelatnika koji će raditi u RUKOM-u, s 
time da će raditi i sve druge poslove vezane uz 
RUKOM. Inače, za funkcioniranje skele Zagre-
bačka županija je osigurala 100 tisuća kuna, a 
sredstva za financiranje jednog radnika osigu-
rala je i Općina Orle.                                         I.Đ.

Općinsko vijeće Rugvice 

Skupštini Udruge općina u Repu-
blici Hrvatskoj koja je 5. ožujka održa-
na u Rugvici prisustvovao je i premijer 
Andrej Plenković, uz kojeg su podršku 
čelnicima jedinica lokalne samoupra-
ve došli dati i ministri Goran Marić 
te Lovro Kuščević, kao i saborski za-
stupnici Dražen Barišić, Alen Prelec te 
domaćin današnjeg skupa Mato Čičak, 
koji je ujedno glavni tajnik Udruge.

Obraćajući se načelnicima premijer 
Andrej Plenković istaknuo je kako je ova Skup-
ština važna zbog svega onoga što Vlada radi kako 
bi se poboljšala kvaliteta života svih žitelja diljem 
Hrvatske.

-Drago mi je što je više od 300 općina dio član-
stva ove Udruge i što ćemo nastaviti našu zajednič-
ku suradnju, koja je vidljiva u radu Vlade. Četiri 
su stupa naše suradnje prema jedinicama lokalne 
i područne samouprave; iskreni dijalog i partner-
stvo što uključuje našu prisutnost u gradovima i 
općinama, jačanje funkcionalne decentralizacije, 
fiskalna decentralizacija te potpora u konkretnim 
projektima. Mi smo taj sustav suradnje pokrenuli 
u prosincu 2016. godine i do sada smo održali pet 

susreta svakih šest mjeseci- istaknuo je premijer 
Andrej Plenković kazavši kako se jednako posve-
ćeno radi u svim dijelovima Hrvatske.

306 članica Udruge općina u 
Republici Hrvatskoj
Želja Udruge općina u Republici Hrvatskoj je da 
bude partner Vladi koji će doprinijeti razvoju 
gospodarstva i široj decentralizaciji Hrvatske.

-Naša je tendencija da štitimo interese malih 
općina. Inače, ruralno područje Hrvatske čini 
48 posto stanovništva i 90 posto teritorija, što je 
ogroman potencijal u gospodarskom i društve-
nom smislu razvoja Hrvatske- rekao je predsjed-

nik Udruge općina u Republici Hrvatskoj Martin 
Baričević istaknuvši kako Udruga danas ima 306 
članica.

-Svaki dan pristupaju nam nove članice kako bi 
bile još učinkovitije- s ponosom će Baričević koji je 
naveo kako su ciljevi za 2019. godinu izrada mono-
grafije i dokumentarnog filma.

Glavni tajnik Udruge te načelni Rugvice, Mato 
Čičak nije krio zadovoljstvo što je današnja Skup-
ština održana upravo u Rugvici.

-Posljednjih godina puno smo toga napravili 
kako bi naša općina bila po mjeri svih mještana. 
Mi smo općina obitelji, djece, gospodarstva, ali i 
općina poduzetnika što nas čini jednom od naju-
spješnijih i najperspektivnijih općina u Hrvatskoj- 
kazao je Čičak.

Od sada Hrvatska zajednica općina
Na Skupštini Mladenu Markešiću od strane 

Udruge općina u Republici Hrvatskoj dodijeljeno 
je priznanje za doprinos razvoju ruralne sredine. 
Također, na radnom dijelu Skupštine Udruga opći-
na u Republici Hrvatskoj promijenila je svoj naziv 
te se od danas naziva Hrvatska zajednica općina. 

IĐ

Početkom godine Općina Rugvica primila je 
lijep poklon u iznosu od 9 milijuna bespovratnih 
kuna za uređenje Poslovne zone Rugvica sjever, 
od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije . Ukupna investicija je 
15,6 milijuna kuna čime će se urediti kompletna 
komunalna infrastruktura na 180 tisuća kvadra-
ta općinske zemlje, koja će time biti stavljena u 
funkciju.

-Investitori će moći bez prevelikog čekanja iz-
graditi svoje poslovne jedinice. Već sada imamo 
dva zainteresirana investitora koja znaju da će se 
graditi kompletna infrastruktura. Danas je u po-
slu najbitnija brzina, a nakon ovoga ja vjerujem 
u ekspanziju investicija u našoj Poslovnoj zoni, 
jer interes postoji-kazao nam je načelnik Mato 
Čičak.

Osim što se ulaže u infrastrukturu u Poslov-
noj zoni, osigurana su i sredstva od 3,5 milijuna 
kuna za izgradnju novih nogostupa. Također, 
cesta prema Ježevu postala je državnom, zbog 
čega se općinsko vodstvo sprema na sastanak u 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruk-
ture te Hrvatske ceste, kako bi se dogovorio i 
nastavak gradnje nogostupa na toj dionici.  IĐ

Udruga općina u Republici Hrvatskoj želi biti partner Vladi

Za uređenje Poslovne 
zone 9 milijuna kuna Usvojene VI. Izmjene Prostornog plana
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Općine ne treba ukidati, jer 
upravo su one doprinijele razvoju 
ruralnih područja

Rugvica je početkom mjeseca bila sjecište mno-
gih puteva, jer je u ovoj općini održana Skupština 
Udruge općina u Republici Hrvatskoj koja je tom 
prilikom promijenila svoj naziv u Hrvatsku za-
jednicu općina. Pozdravio je to i premijer Andrej 
Plenković, koji je u Rugvicu stigao u društvu mi-
nistra financija Gorana Marića te ministra uprave 
Lovre Kuščevića. 

Nominalni domaćin bio je načelnik Općine Ru-
gvica Mato Čičak, koji je prije godinu dana izabran 
za glavnog tajnika, dok je na mjesto predsjednika 
izabran Martin Baričević. Novoizabrano vodstvo 
današnje Hrvatske zajednice općina u potpunosti 
je promijenilo način funkcioniranja. 

-Samu organizaciju podigli smo na jednu višu 
razinu. Organizirali smo brojne aktivnosti koje su 
urodile plodom, jer u ovih godinu dana pristupile 
su nam brojne nove općine. Upravo to je i naša že-
lja, da što više hrvatskih općina bude u našoj novoj 
Hrvatskoj zajednici općina- rekao nam je na po-
četku razgovora glavni tajnik Mato Čičak, koji ne 
krije zadovoljstvo 
rezultatima u ovih 
godinu dana. 

-U suradnji s 
Vladom radili smo 
na izradi novih 
Zakona. Hvala im 
što usvajaju sve 
naše prijedloge, jer 
načelnici najbolje 
znaju kako funkcioniraju jedinice lokalne samou-
prave. Eto posljednjih godina dobili smo iz poreza 
na dohodak dosta sredstava. Rugvica je dobila če-
tiri milijuna kuna više u proračun, dok su ovi ne-
razvijeniji dobili još više. Drago mi je što je ta ko-
munikacija između nas i Vlade na jednoj odličnoj 
razini- nastavio je razgovor Čičak. 

Protiv ukidanja općina
Na Skupštini je ponovno aktualizirana tema uki-

danja općina, čemu se Čičak oštro protivi. 
-Ja sam protiv toga, možda ih treba urediti po 

modelu Francuske ili Njemačke da ove veće opći-
ne preuzmu zadatke onih manjih općina, jer tako 
možemo poboljšati funkcioniranje samih opći-
na- kaže Čičak, koji je u posljednjih godinu dana 
obišao gotovo cijelu Hrvatsku te se tom prilikom 
upoznao sa svakodnevnim problemima s kojima 
se susreću načelnici općina. 

-Mediji na jedan krivi način prenose stav da su 
općine jedan veliki trošak. Ja moram reći da u po-
sljednjih dvadeset i pet godina nije bilo načelnika 
poput Božidara Škrinjarića, Vlade Kolarca, Tome 
Kovačića ili Marice Jančić koji su najbolji primjer 
u Zagrebačkoj županiji, jer oni su promijenili sliku 
svojih općina na bolje. Da oni, ali i drugi nisu iz-
gradili kanalizaciju, ceste, vrtiće te škole Hrvatska 

ne bi izgledalo ovako kako 
izgleda. Mediji sve njih 
krivo prikazuju jer uzmu 
nekoliko loših primjera 
te na temelju toga grade 
sliku. Upravo su općine u 
posljednjih dvadeset i pet 
godina bile ključni pokre-
tač razvoja tih ruralnih 
krajeva. Upravo zbog toga 
medijima trebamo reći 
koja je uloga općina te koje 
zadatke one imaju- kritički se osvrnuo na medijske 
natpise Čičak, koji je s najužim vodstvom Hrvat-
ske zajednice općina u srijedu bio na sastanku kod 
župana Koprivničko-križevačke županije Darka 
Korena vezano za eksplantaciju rudnog bogatstva 
i samih općina kojima se smanjila naknada za tu 
eksplantaciju. 

Veće općine trebaju preuzeti dio 
poslova manjih općina
Hrvatska danas ima 428 općina, i prema mišljenju 
našeg sugovornika problem nije u brojkama i 
načelnicima. 

-To trebamo samo bolje organizirati te uz pomoć 
premijera Plenkovića i ministra 
Kuščevića to riješiti. Moj stav je 
da općina nije previše, već da bi 
se više trebalo pričati o dobrim 

primjerima zbog čega i medije pozivam te obiđu 
te općine i porazgovaraju s tamošnjim stanov-
ništvom kako je bilo prije, a kako je danas - kaže 
Čičak, koji je jednom prilikom ustvrdio kako bi ta 
mjesta da su ostala u sastavu većih gradova postala 
„slijepa crijeva“. 

-Mi smo bili sastavni dio Općine Dugo Selo uz 
Grad Dugo Selo i Općinu Brckovljani. Za naš kraj 
je ključno bilo to što smo se odvojili od Dugog Sela. 
Nekim novinarima je to teško shvatiti te su mi re-
kli da je tome tako Grad Zagreb onda ne bi trebao 
funkcionirati. No, izgleda da oni nisu upoznati s 
činjenicom da član mjesnog odbora u Zagrebu 
prima 1500 kuna. Neka izračunaju koliko je onda 
trošak te administracije u Zagrebu. Drugi primjer 
da u Gradu Zagrebu postoje „slijepa crijeva“ je taj 
da 33 tisuće ljudi u pojedinim dijelovima gradskih 

četvrti Novi Zagreb- zapad, Bre-
zovica - južni  dio, Sesvete- sje-
verni i sjeveroistočni dio te Gor-
nja Dubrava - sjeverni dio nisu 
spojeni na vodovod, a neki još 
uvijek nemaju riješeno i pitanje 
javnog prijevoza za zadovoljava-
jući način- podvukao je Čičak te 
ponovio kako Rugvica zasigur-
no danas ne bi bila ono što je da 
je ostala u sastavu Dugog Sela. 

-Sve ovo što danas vidite u 
našoj općini toga svega zasigurno ne bi bilo. Mogu 
reći kako smo mi u Rugvici toliko dobro posloženi 
da nam ne bi bio problem da preuzmemo i vođe-
nje nekog grada. Imamo viziju i ideju te sigurno 
radimo kvalitetnije radimo od brojnih gradova u 
Hrvatskoj. Vjerujemo da moj ekipi ne bio problem 
da preuzmemo neke od zadatak općina u našem 
okruženju, pa i Dugog Sela. To je dokaz koliko je 
ovaj sustav jednim dijelom dobar. Primjerice ri-
jetki se mogu pohvaliti besplatnim udžbenicima 
u posljednje četiri godine, besplatnim prijevozom 
za srednjoškolce i studente, povoljnom cijenom vr-
tića i brojnim drugim benefitima- ispričao nam je 
glavni tajnik Hrvatske zajednice općina istaknuvši 
kako nijedna Vlada za jedinice lokalne samoupra-
ve nije napravila toliko pozitivnih stvari, kao ova 
na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. 

Monografija i dokumentarni film 
cilj za naredno razdoblje

Hrvatska zajednica općina danas ima 
306 članica, a ta brojka neprestano raste, 
jer brojne općine pristupaju u članstvo. 

-To je dokaz da smo u zadnjih godinu 
dana radili na kvalitetan način. Veliki 
angažman u tome imao je i predsjednik 
Martin Baričević koji se jako trudi, a mi iz 
Upravnog odbora ga pratimo u tome. To 
pokazuje ispravnost funkcioniranja Za-
jednice. U ovih godinu dana nismo razgo-
varali samo s našim načelnicima, već smo 
obišli i kolege u Francuskoj i Njemačkoj 
gdje smo prisustvovali raznim panelima. 
Nadam se da ćemo zajedno s Vladom naći 

najbolje rješenje za buduće funkcioniranje naših 
jedinica lokalne samouprave- podvukao je Čičak 
otkrivši nam i neke buduće inicijative uz izradu 
monografije i dokumentarnog filma. 

-Ključno je da smo se uključili u izradu svakog 
Zakona za jedinice lokalne samouprave. Na svaki 
Zakon dajemo svoje mišljenje i prijedloge. Srećom, 
oni se u tom procesu i usvajaju. To je ključna stvar 
na kojoj i u budućnosti trebamo raditi. Također, 
radimo i jednu strategiju na koji način bi se trebale 
organizirati naše općine u budućnosti. U tom timu 
su iskusni načelnici koji nam pomažu u izradi te 
Strategije koju ćemo završetkom proslijediti Vladi. 
Još jednom ću podvući kako u medijima moramo 
stalno istupati i ukazivati na sve one dobre stvari 
koje radimo- za kraj će glavni tajnik Hrvatske za-
jednice općina Mato Čičak.                             I.Đ.

MATO ČIČAK GLAVNI TAJNIK 
HRVATSKE ZAJEDNICE OPĆINA

I N T E R V J U
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Vatrogasna zajednice 
Općine Rugvice održala je 
protekle subote u Jalševcu 

Nartskom godišnju Skupštinu na 
kojoj je rezimirana protekla 2018. 
godina, ali i najavljena ova godina. 
Sva podnesena izvješća prihvaćena 
su jednoglasno, a iz njih se moglo 
čuti kako su rugvički vatrogasci 
koji djeluju kroz 11 vatrogasnih 
društava bili itekako aktivni na 
svim poljima. 

Iscrpno izvješće podnijela je 
tajnica Martina Mihordin, koja je 
između ostaloga istaknula kako je 
prošlogodišnji plan u većem dijelu 
izvršen.

- Naime, od 11 točaka programa odnosno pla-
na rada, kao temeljnog dokumenta provođenja 
aktivnosti u segmentu zaštite i spašavanja i dru-
gih aktivnosti što ih provodi Zajednica u cilju 
edukacije, osposobljavanja, uvježbavanja i opre-
manja svojih postrojbi, u većini je svojih točaka 
ostvaren. Pokazalo se kako Zajednica i uz raspo-
loživa sredstva može ostvariti odnosno realizirati 
planirane aktivnosti pri čemu nije umanjen ni 
jedan od segmenata obavljanja vatrogasne djelat-
nosti- kazala je tajnica Mihordin. 

Brojne aktivnosti 
Uz redovite djelatnosti Vatrogasna zajednica 

održala je tradicionalni susret s načelnikom Ma-
tom Čičkom koji ih je ugostio i u Hrvatskom Sa-
boru. Također, obilježen je i blagdan Svetog Flori-
jana, provedeno je osposobljavanje za vatrogasna 
zvanja, a nakon dugo vremena rugvička Vatro-
gasna zajednica ima i vatrogasne suce. Ujedno, 
VZO Rugvica i ove je godine poduprla organiza-
ciju Vatrogasne karavane, u čemu su sudjelovali 
članovi DVD-a Rugvica. 

Nije izostala niti organizacija Općinskog vatro-
gasnog natjecanja, a posebno se među rezultati-
ma ističe nastup ženske mladeži DVD Ježevo na 
državnom natjecanju u Zadru, gdje je osvojeno 
četrnaesto mjesto u konkurenciji 50 vatrogasnih 
desetina. 

-DVD-ovi su nabavljali opremu, a Vatroga-
sna zajednica sudjelovala je u podmirenju dijela 
uloženih sredstava po zaprimljenim zamolbama. 
Tijekom godine održano je nekoliko sastanaka 
na temu nabave vatrogasnih vozila te razmatra-

nja mogućnosti financijske konstrukcije prema 
zaprimljenim ponudama za vozila, a navedena 
aktivnost se prenosi u ovu godinu- istaknula je 
Martina Mihordin. 

Sa istim aktivnostima nastavit će se i tijekom 
ove godine, što je potvrdila i Skupština koja je pri-
hvatila predloženi rad za 2019. godinu. 

Važan čimbenik društvenog 
života

Sve odrađene aktivnosti dokaz su kako su va-
trogasci itekako važan čimbenik u društvenom 
životu Općine, što je istaknuo i načelnik Mato 
Čičak, koji je i sam vatrogasac. 

-Sve što ste odradili je za svaku pohvalu. Ono 
što mene naročito veseli to je taj rad s djecom, u 
što su se uključila sva društva. Imamo dugu tra-
diciju vatrogastva i vatrogasce koji izlaze na svaki 
naš poziv. Također, uključili ste se u sve manife-

stacije koje organiziramo. Hvala vam na tome - 
rekao je načelnik Mato Čičak. 

Ono što svakako raduje to je povećanje sredsta-
va za Vatrogasnu zajednicu na 930 tisuća kuna, 
jer jedan od planova za ovu godinu je kupnja no-
vog vatrogasnog vozila. 

-Mi kao Općina pokušat ćemo i dalje držati 
ovaj standard za vatrogasce. Nastavit ćemo s ula-
ganjima u vatrogasne domove, jer za pet smo već 
dobili sredstva, a neke smo već uredili- kazao je 
Čičak. 

Isto tako, tijekom 2018. godine, rugvički su va-
trogasci odradili 38 intervencija na kojima je su-
djelovalo 150 vatrogasaca. Većim dijelom radilo 
se o tehničkim intervencijama (22), a zabilježeno 
je 13 požara. 

Kako je EKO-FLOR 
izigrao Rugvicu 
po pitanju cijene 

odvoza smeća
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća 

Općine Rugvica vijećnici su većinom glasova 
donijeli odluku kojom se dosadašnjem kon-
cesionaru, EKO-FLOR-u daje koncesija za 
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja komunalnog otpada s područja 
općine. Ne bi u ovoj odluci ništa bilo sporno, da 
je koncesionar do kraja odigrao fer i korektno, 
jer iz samo njima znanih razloga cijenu odvoza 
sa 72 kune povećali su na 91 kunu. Nažalost, 
EKO-FLOR kao jedini ponuditelj za zbrinjava-
nje otpada na ovom području, doveo je Općinu 
pred gotov čin. 

-Jedino što mogu reći nisu ispali fer i korek-
tni. Smatram da u dogledno vrijeme moramo 
razmišljati da se samo organiziramo za ovaj dio 
prikupljanja otpada iz domaćinstava, jer ovo 
što oni rade nije primjereno. Nisu se držali do-
govora, već su napravili sve drugačije od onoga 
što su obećali meni o pročelniku Radanoviću. 
Ista stvar zadesila je i niz drugih općina s našeg 
područja- kazao je načelnik Mato Čičak. 

Iako je koncesionar dao obećanje da će cije-
na biti 72 kune, preko noći su to povećali na 91 
kunu. 

-Ja sam im tamo rekao da dok sam pročelnik 
da ću raditi na tome da napravimo svoje podu-
zeće, te da se više nikada ne dovedemo u takvu 
situaciju. Ovime smo svi zatečeni- rekao je pro-
čelnik Ivica Radanović. 

Načelnik Čičak potvrdio je kako se u jed-
nom trenutku razmišljalo čak o tome da RU-
KOM obavlja tu djelatnost, te da se kupi vozilo 
za prikupljanje otpada, no nije se moglo prona-
ći mjesto gdje bi se odvozilo to smeće.  

-RUKOM-u ne bi bio problem prikupljanje 
otpada, kao ni kupnja novog vozila. Siguran 
sam kako bi to odrađivali puno kvalitetnije i 
profesionalnije od EKO-FLOR-a. Ono što ni-
smo mogli riješiti bio je pronalazak destinacije 
gdje bi se odvozio taj otpad- pojasnio je načel-
nik Čičak. 

Povela se nakon svega među vijećnicima 
konstruktivna rasprava ne bi li se pronašlo naj-
bolje rješenje. Spominjala se čak i mogućnost 
poništavanja natječaja, čime bi općina ostala 
bez ikakve mogućnosti prikupljanja otpada. 

-Rješenja nema, ovo je gotov čin. Ja sam pro-
bao sve, ne znam što dalje. Ova odluka je kata-
strofa. Drugog izlaza od ovoga nemamo, može 
nam se dogoditi samo ne odvoz smeća. Ovo što 
su nam napravili je bezobrazluk. Nažalost, nisu 
ispoštivali ništa, lagali su nas u lice- zaključio je 
načelnik Mato Čičak. 

Nažalost, vijećnici niti ovoga puta nisu bili 
jedinstveni, ali je ipak odlučeno  da svi pred-
stavnici stranaka sudjeluju u daljnjim prego-
vorima s EKO-FLOR-om kako bi se na koncu 
ipak pokušalo utjecati na cijenu. 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE RUGVICA ODRŽALA SKUPŠTINU: 

Nabavka vozila sljedeći je korak
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U prepunom Društvenom domu u Rugvici, 
KUD Tančec je povodom Međunarodnog dana 
žena održao prvi samostalni koncert, u kojem 
su pjesmom i plesom povezali sve krajeve Hr-

vatske. Dvosatni program donio 
je folklorni dašak i bogatstvo na-
rodnih običaja svih dijelova Lije-
pe naše. Brojni posjetitelji uživali 
su tako uz 10 sjajnih koreografija 
koje su upotpunjene i tamburaš-
kim intermezzima.

Folklorni opus Tančecovih 
folkloraša ponudio je između 
ostaloga izvedbe sljedećih kore-
ografija; Oj Ražanče selo malo, 
Oj mala moja ti ne radi toga, I ja 
jesam Posavečko dijete, Devojčica 
kolo vodi, Međimurje kak si lepo 
zeleno te Adamovečki metliki, a 

publici su se predstavili i mladi folklo-
raši koji su izveli plesove Posavine. Uz 
pratnju tamburaša koji su bez prestanka 
svirali dva sata dvije skladbe „Stade se 
cvijeće rosom kititi“ i „Kad ja pođoh na 
bembašu“ otpjevala je Nikolina Stipić.

-Kad sam došla na ideju cjelovečer-
njeg koncerta rekli su mi ti nisi nor-
malna, no eto oni su meni ispunili že-
lju. Zahvaljujem vam se na ovoj večeri. 
Jako sam ponosna što sam predsjednica 
ovako divnog KUD-a. Nemam riječi za-
hvale za sve moje ljude koji odrade sve 

što se dogovorimo- rekla je na kraju koncerta 
presretna predsjednica KUD-a Tančec Željka 
Baić.  IĐ

Pervan u Rugvici – 
„Na komadiću Europe“

Općina Rugvica organizirala je nastup jednog 
od najpoznatijeg stand-up komičara Željka Perva-
na. Svoju poznatu izvedbu „Na komadiću Europe“  
Pervan je održao 23. veljače u prostoru Društvenog 
doma u Rugvici. Tekstovi na temu Europe i Hr-
vatske u njoj, koje sam piše i govori, „vrište“ inteli-
gentnim i profinjenim humorom, ali i „ozbiljnim“ 
sadržajem satiričkog i kritičkog karaktera. Tako je 
Pervanov samostalni nastup – stand up komedija 
sa stavom - uvijek cjelovita priča s dinamičnom 
radnjom, humorom, kritikom i ismijavanjem po-
jedinih „bisera iz javnog, državnog, europskog i 
inog miljea“, kakvima stvarnost današnjice obiluje. 
Njegovi su tekstovi daleko širi od onoga što piše i 
govori jer je on komičar i satiričar koji prave stvari 
kaže i napiše  između redova. 

Poznat i aktualan niz godina Pervan je privukao 
publiku svih generacija, a pratili su ga i predstavni-
ci općinskog vodstva.  (NK)

Tančecova večer za pamćenje

Sarma, kiseli kupus, razne pite i kolači, kao i bo-
gata ponuda meze mogla se kušati na manifestaciji 
„Bakina kuhinja“ koju su petu godinu za redom 
organizirali vrijedni članovi KUD-a Hrvata BiH 
Rugvica.

Bila je to najbolja i najposjećenija manifesta-
cija do sada tako da je Društveni dom u Jalševcu 
Nartskom 23. veljače bio ispunjen do posljednjeg 
mjesta, što je dokaz kako je ova manifestacija po-
stala prepoznatljivom.

-Pripreme su započele prije dva mjeseca. Dogo-
vori su urodili plodom i sve smo uspješno odradi-
li. Svake godine pripremimo sve više jela, a puna 
dvorana najviše nas raduje- rekao je predsjednik 
KUD-a Hrvata BiH Rugvica Mario Jozipović, koji 
je na čelo društva izabran u listopadu prošle godi-
ne. Novo vodstvo KUD-a prvu akciju je odradilo 
s uspjehom, a podršku im je dao i načelnik Mato 
Čičak.

-Ja sam oduševljen jer stvarno su si dali truda u 
organizaciju, što su prepoznali i naši mještani koji 
su se odazvali njihovom pozivu. Važno je da se čuva 
tradicija našeg kraja, ali i tradicija ljudi koji su iz 
Bosne i Hercegovine došli ovdje- sa zadovoljstvom 
je istaknuo načelnik Mato Čičak. Nakon sjajne ve-
čeri uz Bakinu kuhinju, vodstvo KUD-a se okreće 
prema novim aktivnostima među kojima su brojni 
nastupi kod prijateljskih društava, a mali dio svog 
opusa članovi KUD-a prikazali su i sinoć.  IĐ

Maškare su zavlada-
le Rugvicom 2. ožujka. 
Društveni dom u Ru-
gvici okupio je brojne 
maskirane skupine koje 
su na maštovit i duho-
vit način prikazale da-
našnju svakodnevicu. 
Pjesme, smijeha, kao i 
dobre zabave nije ne-
dostajalo, a sve je bilo 
popraćeno svirkom 
E.N.V.I.-ja i TS Logos.

Iako nisu uspjeli sa-

graditi most na Savi 
u Rugvici, skupina 
„A je to“ odnijela je 
pobjedu, a za utjehu i 
dalje ostaje prelazak 
Save starom dobrom 
skelom u Oborovu. 
Savskim lađarima pri-
palo je drugo mjesto 
za prikaz problema sa 
smećem, dok su treći 
bili umirovljenici SUH 
Rugvica.  IĐ

„A JE TO“ odnio pobjedu na 
rugvičkom maskenbalu

Sjajna večer uz 
Bakinu kuhinju u 
Jalševcu Nartskom
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U cilju istinitog i potpunog 
informiranja dugoselske 
javnosti o odlukama sa 

zadnje sjednice Gradskog vijeća 
Grada Dugog Sela, a osobito što se 
tiče neprihvaćanja prijedloga odlu-
ke Gradonačelnika za zaduživanje 
Grada za iznos od 8,5 milijuna kuna 
za koju je glasovalo samo 4 vijećni-
ka, želimo najprije istaknuti da je 
Klub vijećnika HDZ - BM365 za 
održivi razvoj Grada, ali bez nepo-
trebnih zaduživanja.

S obzirom da je u trenutku pre-
uzimanja dužnosti aktualni grado-
načelnik Nenad Panian naslijedio 
od prethodnika Stipe Velića  6 milijuna kuna na 
računu Grada, kao i da je zahvaljujući poreznim 
mjerama Vlade Republike Hrvatske uplaćeno više 
od 5 milijuna kuna dodatnih prihoda u gradski 
Proračun tijekom 2018. u odnosu na 2017. godinu, 
a tako će biti i u 2019., pitamo gradonačelnika gdje 
je potrošen taj novac, te smatramo da su navedena 
sredstva više nego dovoljna za sufinanciranje već 
spomenutih projekata. 

Projekti energetske obnove zgrade gradske 
uprave i zgrade Glazbene škole (bivši Dom HV-a), 
kao i projekti izgradnje nogostupa-šetnice u Do-
mobranskoj ulici, igrališta u Kopčevcu, te izgrad-
nje prometnice u poduzetničkoj zoni Puhovec dio 
programa ove koalicije. To je vidljivo iz činjenice 
da su pripremljeni u prethodnom mandatu za vri-
jeme gradonačelnika Stipe Velića za prijavu na od-
govarajuće natječaje za sufinanciranje iz fondova 
EU. 

HDZ i BM 365 podržavaju realizaciju gore na-
vedenih projekata, ali ne i zaduživanje Grada s 
obzirom na činjenicu da se potreban financijski 
udio Grada u njihovoj realizaciji može osigurati iz 
drugih proračunskih izvora, razboritijom raspo-

djelom proračunskih prihoda 
te njihovim transparentnijim 
i racionalnijim trošenjem. 
Gradovi i općine u našem 
okruženju takve projekte rea-
liziraju skoro u cijelosti sred-
stvima iz EU.

Iz svega navedenog razvid-
no je da su vijećnici HDZ i 
BM365 za razvojne projekte, 
kao i da se s razlogom protive 
zaduživanju kako je to grado-
načelnik predložio jer bi to 
zaduživanje nepotrebno du-
goročno opteretilo proračun 
Grada i time onemogućilo, na 

dulje vrijeme, realizaciju bilo kakvih drugih ovom 
Gradu potrebnih projekata. Osim toga predloženo 
zaduživanje bi značilo i neodgovorno raspolaganje 
novcima poreznih obveznika, poduzetnika i gra-
đana.

Očito je da je gradonačelnik svojim rastrošnim 
vođenjem gradskih financija potrošio taj novac, 
među ostalim, skupim održavanjem Grada, ra-
znim uslugama koje iznose preko 8 milijuna kuna, 
za svoju promociju kroz PR usluge koje mjesečno 
koštaju Grad više od  43.000,00 kn,  isplatu otpre-
mnina od 300.000 kn koje je povećao za više od 
1500 %  odnosno 15 puta; na povećanja plaće i sti-
mulacija podobnim gradskim službenicima,  služ-
bena putovanja s nejasnim ciljem i bez koristi za 
Grad.  A na taj način se planira raditi i ove godine, 
dok se za važne projekte želi dugoročno zadužiti. 

Materijali za zaduživanje izrađeni su na 2 stra-
nice, bez točnih naziva projekata, opisa istih, uku-
pnih financijskih podataka i plana, faze realizacije, 
što je ispod svake razine za Gradsko vijeće, kao i za 
Vladu RH koja bi trebala dati suglasnost na zaduži-
vanje. Ako već za otkup zemljišta dižemo kredite, 

iz čega ćemo onda financirati projekte?
Slična situacija bila je i prošle godine kada Grad-

sko vijeće koje ima 17 vijećnica i vijećnika nije 
prihvatilo gradonačelnikov nezakoniti prijedlog 
rebalansa, te se pokušalo medijskim manipulaci-
jama stvoriti dojam da se koče projekti. Na kraju 
se drugi, dorađeni prijedlog rebalansa prihvatio i 
pokazalo se da su vijećnici bili u pravu. 

Zabrinjava način vođenja Grada, neracionalno 
i neplansko upravljanje, a vijećnici nisu prihvatili 
niti Izvješće o radu koje je gradonačelnik podnio 
za 2018., za izvješće je bilo samo dvoje (2) vijećnika.

Pozivamo gradonačelnika da umjesto zaduživa-
nja i rastrošnog trošenja sredstava građana, pred-
loži Gradskom vijeću, sukladno svojim zakonskim 
obavezama, rebalans Proračuna kojim će unutar 
proračunskog okvira koji iznosi 116 milijuna kuna 
osigurati potreban financijski udio Grada za nave-
dene projekte,  i to već na prvoj planiranoj sjednici 
u svibnju, ako je potrebno i u travnju. U Proračunu 
se navodi zaduženje u iznosu od 18 milijuna kao 
prihodovna strana, ali mi kao vijećnici nismo mo-
gli utjecati na prihodovnu stranu kod donošenja 
Proračuna i od početka se ne slažemo s tim da se 
ti projekti realiziraju putem zaduženja, posebno 
u okolnostima kada Gradu Dugom Selu u ovom 
mandatu samo  temeljem porezne reforme pripada 
preko 20 milijuna kuna dodatnih poreznih priho-
da.

Većina u Gradskom vijeću  (HDZ i BM 365)  i 
dalje će podržavati realizaciju razvojnih projekata 
u interesu građana, jer su oni dio našeg programa, 
ali inzistiramo na zakonitom, transparentnom i 
svrhovitom raspolaganju  novcem poreznih obve-
znika. 

Stoga ne dopuštamo rastrošno i nenamjensko 
trošenje proračunskih sredstva, te obmanjivanje 
građana da je predloženo zaduženje uvjet za reali-
zaciju spomenutih projekata.

Darjan Budimir, mag.iur.
predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

PRIOPĆENJE KLUBA VIJEĆNIKA HDZ – BM365: 

Projekti se moraju realizirati bez 
prezaduživanja grada

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Dugog Sela ve-
ćinom glasova izglasane su i promjene članova i 
predsjednika odbora i komisija Gradskog vijeća. 
Prethodno je prijedloge zaključka o razrješenju i 
izboru novih članova i predsjednika istih utvrdio 
Odbor za izbor i imenovanja.

Tako je Gradsko vijeće donijelo zaključak ko-
jim se Željko Remenar razrješuje dužnosti člana 
Mandatne komisije, a Vedrana Dragičević Boro-
vec bira za članicu ove komisije. Također, Reme-
nar se razrješuje dužnosti člana Odbora za Statut 
i poslovnik, a V.Dragičević Borovec birana je za 
članicu.

Ivan Šajković razriješen je dužnosti člana Od-
bora za izbor i imenovanja, a Ivan Gereci izabran 
je na tu dužnost. Vedrana Dragičević Borovec 

razriješena je dužnosti članice Odbora za finan-
cije i proračun, izabrani član je Vlado Šindler. 
Stanko Slišković razrješuje se dužnosti predsjed-
nika Odbora za komunalne djelatnosti, a Slavica 
Stjepandić, Zlatko Sruk, Damir Puž, Mihael Pin-
ter i Kruno Blažinović dužnosti članova. Novi 
predsjednik Odbora je Marko Salapić dok su 
Filip Kojundžija, Nikola Pavlić, Mladen Lekić, 
Kristina Perković i Slaven Marinić birani za čla-
nove Odbora za komunalne djelatnosti. Dužnosti 
predsjednice Odbora za društvene djelatnosti i 
socijalnu skrb razriješena je Sunčana Žuteković, 
a Vedrana Dragićević Borovec bira se na tu duž-
nost. Tomica Melić razriješen je dužnosti člana 
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od pri-
rodnih nepogoda, za člana je izabran Kristijan 

Karas. Dužnosti članice Odbora za poljoprivredu 
razriješena je Ivana Radaković, za člana je izabran 
Marijan Rustambeg. Branka Valjak razriješena je 
dužnosti članice Odbora za predstavke i pritužbe, 
Mateo Remenar bira se za člana tog Odbora. Mla-
den Lekić i Zvonko Novosel Dolnjak razriješeni 
su dužnosti članova Komisije za dodjelu stipen-
dija dok se Kristijan Peša i Ana Ivanda biraju za 
članove iste.

Promjene su se dogodile na polovici mandata, 
a na pitanja vijećnika GI Drugo Selo koji su razlo-
zi za to, obrazloženo je da je to u skladu s promje-
nama u Gradskom vijeću. Prethodno je prijedlo-
ge zaključka o razrješenju i izboru novih članova 
i predsjednika odbora, komisija i povjerenstava 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja.    A.M.Š.

Promjene članova i predsjednika u gradskim odborima i komisijama
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Gradsko vijeće grada Dugog Sela  je na  15. 
sjednici Gradskog vijeća održanoj  20. 
prosinca 2018. usvojilo Proračun grada 

za 2019. god. Proračunom je planirano zaduženje 
u iznosu od 17.890.339,00 HRK. Zaduženje se 
odnosi na financiranje kapitalnih projekata od 
kojih se većina  odnosi na sufinanciranje projekata 
prijavljenih na EU fondove. 

U nekoliko navrata sam isticao, ili ja ili moji  
suradnici da je Grad likvidan, odnosno da ured-
no podmiruje sve svoje obveze. Između ostalog na 
prezentaciji proračuna na prošloj sjednici Grad-
skog Vijeća u prosincu 2018. prezentirano je svima 
kako se kreću sredstva na računu tijekom godine. 
Tada su svi vijećnici upoznati na računu tijekom 
godine imamo sredstva u iznosu od 2 – 6 milijuna 
kuna. Također je rečeno da Grad najviše sredstava 
ima na računu prije početka ljeta, odn. prije povra-
ta poreza na dohodak, a najmanje nakon povrata 
poreza na dohodak odn. u rujnu mjesecu. Tako je 
bilo i 2018. godine. Da to potvrdim; u ovom tre-
nutku na računu Grada stoji 3,4 mil kn. Osim toga 
u prijedlogu proračuna za 2018. ti isti vijećnici su 
navodili da grad prenapuhujei nerealno planira 
porezne prihode, a tijekom 2018., kad su točno 
tako i ostvareni kako su planirani, ne žele priznati 
da su govorili o prenapuhanosti proračunskih pri-
hoda.

Osim svega navedenog ,preuzeo sam i niz obve-
za koje su ugovorene za vrijeme Stipe Velića. Izme-
đu ostalog odmah po preuzimanju vlasti i 1,8 mil 
kn za Dječji vrtić,  također čim sa došao na vlast 
osigurani su udžbenici za sve osnovnoškolce u 
iznosu od 800.000 kn, i promtno asfaltirana ulica 
Grada Vukovara sa pripadajućom biciklističkom 
stazom i nogostupom, te rekonstruirana Prozor-
ska ulica. 

Već sam isticao da sam ja Gradonačelnik svih 
građana Grada Dugog Sela i da ču pokušati reali-
zirati sve projekte koji su na dobrobit građana bez 
obzira tko ih je predložio. A o njihovom isticanju 
da su to projekti prethodnih gradonačelnika do-
voljno govori činjenica što je od tih projekata u 
proteklih  godina i realizirano. 

EU projekti se ne financiraju u 100% iznosu već 
maksimalno u iznosu od 85% prihvatljivih troško-
va. Npr. kod energetskih obnova zgrada prihvatljiv 
trošak je samo onaj koji projektom osigura uštedu 
energije preko 67%, a naravno da će Grad iskoristi-
ti priliku i tijekom energetske obnove rekonstru-
irati i pripadajuće sadržaje u tim objektima. Na 
primjer tijekom energetske obnove Glazbene škole 
obnovit će se i koncertna dvorana. Udio u tom di-
jelu financiranja iz EU-a ne može biti preko 60% 
jer je Dugo Selo po indeksu razvijenosti u 7 razre-
du. A u prilog tome tko je u pravu i govori istinu,  
najbolje govori činjenica da smo za samo ova tri 
projekta osigurali bespovratnih sredstava preko 10 
mil kn, za razliku od prethodnih gradonačelnika. 

Kreditno zaduženje apsolutno neće opteretiti 
funkcioniranje Grada i realizaciju budućih pro-
jekata kojih svakom danom ima sve više. Osim 
toga, uvjeti kreditiranja za gradove i općine u ovoj 

godini su izuzetno povoljni sa 
fiksnim kamatnim stopama 
ispod 1,5%. U budućnosti nas 
čeka skuplja cijena kapitala, 
po najavama Centralne ban-
ke i ono najgore, znatno više 
sufinanciranje gradova u EU 
projektima. Upravo  iz tog 
razloga sam bio u Bruxellesu, 
da kao čelnik jednog Grada 
koji je potpisao sad već 8 pro-
jekata sufinanciranih iz EU-
a, ukažem na tešku situaciju 
hrvatskih gradova ako se po 
najavama Europske Komisi-
je u budućem proračunskom 
razdoblju Europske Unije sufinanciranje smanji 
sa sadašnjih 85% na 70%. To je još jedan ekonom-
ski pokazatelj da je pravo vrijeme za zaduživanje i 
realizaciju ovih projekata, jer je pitanje hoćemo li 
kasnije imati priliku. Plan da se ide u kreditno za-
duženje, a ne rebalansom osigurati potrebna sred-
stva je  i zbog činjenice što bi rebalansom morali 
zadirati u socijalna prava građana i zaposlenika, 
izdvajanja za predškolski i školski odgoj, kulturu 
i sport. A ono čega se najviše bojim  je da bi aman-
dmanima na prijedlog rebalansa većina u Grad-
skom  vijeću preusmjerila sredstva s nekih drugih 
projekata, na one za koje ne žele da se realiziraju, 
samo iz razloga da se nešto ne izgradi za vrijeme 
dok sam ja gradonačelnik.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za pro-
jekt „Energetska obnova zgrade gradske uprave“ 
je potpisan 13.08.2018. godine. Planirana ukupna 
vrijednost projekta iznosi 4.147.836,00 HRK, od 
čega je ukupno prihvatljivih troškova  3.261.745,99 
HRK a iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava 
iz EU fondova iznosi 1.677.597,99 HRK. U prora-
čunu Grada Dugog Sela je planirano sufinanicra-
nje koje je obveza Grada iz zaduženja u inosu od 
1.884.148,00 HRK. Nakon provedbe projekta 
Grad će imati pravo na povrat  sredstava za svoj 
udio financiranja u iznosu od 950.488,80 HRK, 
što u konačnici znači da je već  osigurano ukupno  
2.628.086,79 HRK bespovratnih sredstava za na-
vedeni projekt. Projekt predviđa zamjenu drvene i 
dotrajale stolarije, izgradnju fotonaponske elektra-
ne i obnovu fasade. 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za 
„Energetska obnova zgrade Glazbene škole Dugo 
Selo“ je potpisan 09.10.2018. godine. Ukupan 
iznos prihvatljivih troškova iznosi 3.853.076,36 
HRK, a Gradu su dodijeljena bespovratna sred-
stva u iznosu od 1.955.924,44 HRK.  U proračunu 
Grada Dugog Sela je planirana obveza sufinan-
ciranja Grada iz kreditnog zaduženja u izosu od 
1.898.000,00 HRK. Nakon provedenog projekta 
Grad će se prijaviti na novi natječaj Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske Unije za 
dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava kao po-
moć u svom dijelu financiranja. Ovim projektom 
osim energetske obnove  što podrazumijeva novu 
fasadu i zamjenu stolarije same zgrade osigurala 

bi se obnova  koncertne dvorane 
i sanitarnih čvorova. 

Obavijest o statusu projektnog 
prijedloga nakon 2. faze postupka 
dodjele za „Razvoj infrastruktu-
re Poduzetničke zone Puhovec 
– Dugo Selo“ je zaprimljena u 
Grad Dugo Selo 18.01.2019. U na-
vedenoj obavijesti stoji da je pro-
jektni prijedlog moguće financi-
rati  u maksimalnom iznosu od 
5.522.798,76 HRK.  U proračunu 
Grada Dugog Sela je planirano 
sufinanicranje iz izvora financi-
ranja „primici od zaduživanja“ 
u inosu od 1.861.391,00 HRK. 

Ovim projektom povezala bi se dva nadvožnjaka i 
ostvarili bi se uvjeti za buduće rasterećenja prome-
ta kroz centar Grada.

Ukupan iznos dodjeljenih  bespovratnih sred-
stava iz EU fondova za navedena 3 projekta iznosi 
10.106.810, 00 HRK. Tijekom i nakon provdbe pro-
jekata Grad će aplicirati za dodatna sredstva (max. 
60%) kao pomoć u sufinanciranju vlastitog udjela 
u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Eu-
ropske Unije. 

 Programu gradnje  komunalne infrastruktu-
re za 2019. godinu, koji je sastavni dio Proračuna 
Grada i usvojen je na  već spomenutoj 15. sjedni-
ci Gradskog Vijeća sadrži aktivnost: „Otkup ze-
mljišta za izgradnju komunalne infrastrukture“. 
U proračunu Grada Dugog Sela je planirano su-
finanicranje iz kreditnog zaduženja u iznosu od 
3.579.000,00 HRK. 

Za sada se planiraju otkupiti  parcele za 4 pro-
jekta u ukupnom iznosu od 2.901.000,00 HRK. 
Parcele koje se žele otkupiti su nužne za provedbu 
planiranih  projekata; izgradnja Krležine ulice do 
ulice Hrv. Preporoda, spoj na novi nadvožnjak u 
I. Savskom odvojku, izgradnja nogostupa u Do-
mobranskoj ulici i izgradnja dječjeg igrališta u 
Kopčevcu. Podloga za izračun potrebnih iznosa za 
otkup zemljišta su otkupne vrijednosti zemljišta 
dobivene procjenom ovlaštenih sudskih vještaka,  
osim u slučaju otkupa zemljišta za dječje igralište 
u Kopčevcu, do čije se otkupne cijene došlo  uspo-
redbom  otkupnih cijena okolnog zemljišta. S  veći-
nom vlasnika  zemljišta već su obavljeni  razgovori  
i vlasnici su upoznati s činjenicom da su  cijene po 
kojima se parcele otkupljuju  dobivene sudskom 
procjenom i Grad mora postupati po istim. Uko-
liko netko od vlasnika ne želi prodati parcelu po 
procijenjenoj vrijednosti sudskog vještaka Grad će 
krenuti u proces izvlaštenja. 

Zaključno;  unatoč tome što je Grad već do sada 
osigurao preko 10 mil kn bespovratnih sredstava 
iz EU fondova Gradsko Vijeće nije na svojoj 16. 
sjednici održanoj 14.03.2019. godine prihvatilo 
prijedlog odluke o zaduženju Grada, iako je to isto 
Gradsko Vijeće prihvatilo proračun Grada Dugog 
Sela za 2019. godinu u kojem je navedeno to isto 
zaduženje kao izvor prihoda  za provedbu navede-
nih projekata. 

Priopćenje gradonačelnika Nenada Paniana o 
Odluci o zaduživanju grada Dugog Sela 
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Pod okriljem sunčanog, gotovo proljetnog 
dana u centru grada 3. ožujka se okupilo 
više od 600 maškara koje su sudjelovale 

u Dječjem i Fašniku za odrasle, dok ih je u pro-
menadi od dugoselskog Željezničkog kolodvora 
do „dugoselske vure“ pratilo mnoštvo građana. 
Najveće veselje vladalo je kada su Kolodvorskom 
ulicom prošetale najmlađe i bez daljnjega, naj-
slađe  maske. A bilo ih je doista, najraznovrsni-
jih – od malih slikara, kauboja, malih ananasa, 
patuljaka, malih cirkusanata, leptirića, gljivica, 
malih vrtlara, vitaminčeka, krafnica, fitness i 
aerobic ekipe, sladoleda, lego kockica, vitezova 
i princeza, marljivih pčelica, ovčica, crnih roda 
i kikača bombona – šaroliko društvo, raznih 
maski i boja, i nasmijanih lica. I sve njihove 
maske, podjednako prekrasne, u koje 
je uloženo puno truda i kreativnosti, 
bile su pobjedničke, tako da je svaka 
grupa dobila poklone, odlučio je 
Visoki sud.

Nakon 17 dječjih grupa uslijedilo 
je 10 odraslih grupa – među njima 
bile su Redovnice, Moto templari, 
trbušne plesačice i šeici, penzići iz Stu-
dentskog grada, duhovi, Prepocharslston-
rod“, SUH penzioneri, Dame s kamelijama, 
101 dalmatinac i Pepelničari. Sve njih predvodio 
je gradonačelnik Batman u svom Batmobilu, 
uz pratnju akcijskih suradnika - Catwoman, 
Superman i Supergirl. Zbog odličnih maski 
Visoki sud donio je odluku da dodijeli če-
tiri nagrade, tako da je grupa „101 dalma-
tinac“ Caritasove kuće „Sv. Vinko Paulski“ 
iz Oborova osvojila 4. mjesto, 3. mjesto sku-
pina „Trbušne plesačice i šeici“ KUD-a Ogra-
nak seljačke sloge Lupoglav, 2. mjesto rasplesani 
članovi KUD-a Preporod koji su nostalgično 
prizvali vrijeme 20-ih godina prošlog stoljeća 
– Prepocharsltonrod, dok su 1. mjesto osvojile 
članice Udruge žena Lonjica s elegantnom sku-
pinom Dame s kamelijama i gospodin. 

A na kraju svega Fašnik je jednoglasnom od-
lukom Suda morao, i ove godine, platiti glavom, 
što je bio znak da se zaključi još jedan, uspješ-
no organiziran, Dugoselski fašnik. „Krivnju“ za 
ovogodišnji Fašnik potpisuju Pučko otvoreno 
učilište Dugo Selo, Grad Dugo Selo i Turistička 
zajednica Dugo Selo.                                   I.G.O.

DUGOSELSKI FAŠNIK okupio više 
od 600 maškara
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Vokalni ansambl DUGA održao je koncert 
"Valentinovo s Dugom i gostima" u Glazbenoj 
školi Dugo Selo. Dvorana „Chopin“ bila je pre-
malena za sve koji su došli poslušati bogat reper-
toar. Čule su se najljepše ljubavne pjesme - kaj-
kavske, starogradske i evergreeni (Elvis Presley, 
Frank Sinatra) kao  i hitovi iz jednog od najgle-
danijih hrvatskih filmova u povijesti "Tko pjeva 

zlo ne misli". Uz članove Duge i Marija Bokuna 
nastupili su gosti – Dolores Leko, Robert Palić i 
Vitomir Marof, nacionalni prvak Opere HNK u 
Zagrebu. Osim u glazbi mnogobrojni posjetitelji 
uživali su i u poetskim trenucima. Domjaniće-
ve stihove o ljubavi i svoje vlastite interpretirali 
su gošća iz Adamovca Đurđica Beštak i Želimir 
Novak Ostrnjanski.                                       amš

U Maloj galeriji od 1. do 10. ožujka mogla se 
razgledati izložba slika „Zima kao inspiracija“ 
Likovne udruge Dugo Selo. Tema je to kojom 
se likovnjaci bave već petu godinu, a ovogodiš-
nja je okupila rekordan broj autora. Predstav-
ljena su 32 slikara, slike bogatog izložbenog 
postava prikazuju raznolike motive.  Prevla-
dava pejzažna tematika, većinom figurativnog 
izričaja.

Ponajviše je ulja na platnu, slijede akvarel i 
pastel. Na izložena djela osvrt je dala autori-
ca predgovora kataloga Ana-Marija Šprihal. 
„Krajolici su okovani snijegom; zbijen je oko 
kuća; tamne šume miruju pod slojem novih 
pahulja; voda šuti ispod zrcalnog leda… U 
čistoći tog prostora nazire se uzajamno dje-
lovanje boja, i to primarno bijele, i svjetla, 
bitnog za vizualizaciju i doživljaj zime. Stoga 
umjetnici, kako bi evocirali različite ugođaje, 
od mirnoće i melankolije pa sve do dramatič-
nosti, koriste zanimljiva koloristička rješenja“, 
kazala je. Izložbu je, čestitavši umjetnicima na 
uspješnom postavu, otvorio zamjenik grado-
načelnika Nikola Tominac.  Mnogobrojnim 
posjetiteljima obratio se i počasni predsjednik 
LUDS-a Ivo Ostojić podsjetivši pritom na važ-
nost udruge pri širenju likovne umjetnosti na 
ovom području.

Rekordan broj 
autora na izložbi 
slika „Zima kao 

inspiracija“ 
Prigodom obilježavanja Međunarodnog 

dana žena 8. ožujka, drugu godinu za 
redom, Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 

organiziralo je „Noć žena“. Događaj posvećen 
ženama održan je u Dvorani „Preporod“ u 
nedjeljnu večer 10. ožujka.

Za glazbu, romantiku i smijeh pobrinuo se 
glumac Adam Končić koji je svojom cabaret 
predstavom „Adam i ona“ okupljene poveo u 
prošlost grada Zagreba. Na repertoaru su bile 
pjesme nastale 30 – tih godina prošlog stoljeća, 
ljubavna poezija poznatih pjesnika, priče i aneg-
dote vezane na vječnu temu muško – ženskih 
odnosa. Adama je na klaviru pratio Oliver Be-
lošević.

Cabaret predstave bile su popularne u 20-tim 
godinama prošlog stoljeća. Doba art decoa, zlat-
no i burno doba kako ga još zovu, obilježio je ples 
charleston, a kako se izvodi pokazali su Limena 
glazba i plesači KUD-a „Preporod“. Svestrani 

„Preporodaši“ i „Preporodašice“, osim svirkom 
i plesom, oduševili su i kostimima. Dvadesete 
godine bile su razdoblje sve aktivnijeg sudjelo-
vanja žena u društvenom životu. Odrazilo se to 
na modu, kako se mijenjala uloga žena u društvu 
tako se mijenjala i odjeća. Počele su se nositi kra-
će suknje s naborima ili prorezima koje su žena-
ma omogućavale lakše kretanje.

Poslije vrckavog plesa i dobre glazbe, ženama 
je njihov Dan čestitao gradonačelnik Nenad Pa-
nian podijelivši crvene ruže. Čestitke je uputio 
i ravnatelj POU-a Nenad Haleuš-Mali. Odlič-
na, opuštena atmosfera nastavila se u obližnjem 
Caffe baru „Gold“ gdje je za posjetiteljice i njiho-
vu pratnju bio upriličen mali domjenak. Na me-
niju su bili fini sirevi poznate Obiteljske sirane 
Kusanovec i kolači.  I za ovogodišnju „Noć žena“ 
čule su se samo riječi hvale tako da bi ovo druže-
nje moglo postati tradicionalno.                 amš

DUGA oduševila koncertom za Valentinovo  

Ruže, glazbeno poetski cabaret 
i charleston za „Noć žena“
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Na redovnoj izbornoj skupštini KUD-a 
„Preporod“ održanoj 15. ožujka 
2019. za predsjednika u predstojećem 

razdoblju izabran je dosadašnji predsjednik 
Mario Mlinarek. Izabrani su i novi člano-
vi Upravnog odbora: Daniel Šturm, Milica 
Rojnik, Mario Mlinarek – predstavnici starog 
UO; Maja Mlinarek i Kristina Perković pred-
stavnice folklorne sekcije; Sanela Orešković 
predstavnica veterana; Davor Orešković pred-
stavnik Limene glazbe; Krešimir Šantić i Luka 
Vučko predstavnici tamburaškog orkestra; 
Ilinka Ćorluka predstavnica vokalne skupine 
„Koledarica“; Nikola Tominac predstavnik 
Grada Dugog Sela. U Nadzorni odbor  izabra-
ni su Luka Perković, Jakić Zvonimir i Ivanka 
Bićanić. U Disciplinskoj   komisiji Krešimir 
Mićić, Marina Martić i Iva Zečević. 

Izvješće o radu Društva za proteklo man-
datno razdoblje podnio je  predsjednik Dru-
stva Mario Mlinarek. Izvješće o radu 
prikazano je u obliku video pre-
zentacije koja je objavljena na 
facebook stranici KUD-a 
Preporod. Mlinarek je 
iznio i Financijsko izvje-
šće za 2018. godinu , iz 
kojeg je vidljivo da su 
ukupni prihodi iznosili 
756.625,87 kn, a rasho-
di 817.674,06 kn., ma-
njak prihoda pokriven 
je iz prenesenih sredstava 
iz 2017. godine u iznosu od 
68.996,80 kn.  Višak prihoda 
na kraju godine iznosio je 7.948,61 
kn. 

„Preporodov“ bogat program: 
Naglasak na radu s mladima

Novoizabrani“stari“ predsjednik KUD-
a „Preporod“ Mario Mlinarek predstavio je 
svoju viziju i projekte. Kako je rekao, nastavlja 
se program koji u sebi objedinjuje i kvalitetu 
i kvantitetu. Među glavnim specifičnim ci-
ljevima su: očuvanje i unapređenje kulturnog 
identiteta i kulturne baštine Dugog Sela i Hr-
vatske te promicanje tradicijske kulture među 
djecom i mladima. Osim glazbe i plesa, Pre-
porodaši čuvaju i nošnje i instrumente, a oču-
vanje i nadopuna postojećeg fundusa također 
je jedan od zacrtanih ciljeva. Preporodaši su 
odavno svojim radom prešli okvire lokalnog i 
regionalnog, a na brojnim smotrama u svijetu 
rado su viđeni gosti. Za njih se može reći da su 
već sada prekogranični turistički proizvod, a 
na tome će se raditi i dalje jačanjem međukul-
turne razmjene i suradnje provođenjem EU 
projekata za tu namjenu. Nastavljamo provo-

diti kao partenr gradu Projekt Umjet-
nost i kultura 54+, „Radost življenja“.

To je prvi europski projekt koji 
provodi naša udruga.

Organiziranje manifestacija 
poput Smotre narodnog stvara-
laštva te Državnih susreta tam-
buraških orkestara i sastava, 
Martinje u Dugom Selu samo su 
neka od planiranih događanja. 

Bitna stavka je i održavanje dvo-
rane “Preporod“ za svrhu korište-

nja članovima KUD-a i građanima 
Dugog Sela sa naglaskom na proširenje 

objekta prema sjeveru, jer nam nedostaje pro-
stora za redovne probe. Do sada su napravlje-
ni veliki koraci u njenoj obnovi. Izradit će se 
plan nabave opreme i tehnike (instrumenata, 
nošnji, razglasa, itd.) što bi trebalo biti konti-
nuirano ulaganje.

“Folklor spaja, njime upoznajemo druge s 
našom tradicijom i mi sami upoznajemo tra-
dicije drugih naroda. Upravo su djeca ta koja 
svojim dolascima omogućuju da tradicija živi 
i dalje, da ne postane dio prošlosti, već da se 
ona živi sada i u budućnosti. Običaji nikako 
ne koče napredak nego ga oplemenjuju jer 
svjedoče o čovjekovim korijenima i njegovu 
kontinuitetu“, kazao je na kraju Mlinarek u 
opsežnom pisanom izvješću i strategiji razvo-
ja KUD-a.“

Skupština je također proglasila Milicu Roj-
nik za počasnu predsjednicu KUD-a Preporod 
radi velikog doprinosa u radu ovoga Društva 
više od 43 godine.

Skupštini je nazočio gradonačelnik Grada 
Dugog Sela gosp. Nenad Panian koji je ujedno 
pozdravio sve prisutne i zaželio uspješan na-
stavak rada ove institucije, te zamjenik grado-
načelnika gosp. Nikola Tominac.

Izvješće o održanoj izbornoj 
skupštini KUD-a Preporod

Ariella Melić izabrana je za novu pred-
sjednicu Likovne udruge Dugo Selo na 
redovnoj godišnjoj skupštini održanoj 
prošlog tjedna. Skup je započeo minu-
tom šutnje za preminulog člana udruge 
Stjepana Španića. 

Na čelu udruge Melić će biti do kraja 
tekućeg mandata, s obzirom da je lani 
izabrana predsjednica Vesna Majstorović 
podnijela ostavku. Za tajnicu je izabrana 
Jadranka Bogdanović, a umjesto nje u 
NO ušla je Ivanka Mamić. Od aktivno-
sti, u prošloj godini održane su tradici-
onalne izložbe „Jesen“, minijatura, slika 
nastalih na kolonijama uz Dan Općine 
Brckovljani te Dan Općine Rugvica, 
izložba radova nastalih nakon kolonija u 
Centru Stančić, redovna godišnja izlož-
ba.  Kako je odlučila skupština, godišnja 
članarina od sljedeće godine iznosi 100 
kuna. Novom vodstvu zaželjet je uspjeh u 
radu, a brojne izložbe i kolonije likovnja-
ke očekuju i ove godine. Nakon nedavno 
održane tematske izložbe „Zima“, slijedi 
likovna kolonija u Rugvici.

Ariella 
Melić nova 

predsjednica 
Likovne udruge 

Dugo Selo
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Kako je Potjeh tražio istinu, jedna je od bajki 
u zbirci Priče iz davnina Ivane Brlić-Mažura-
nić, koja je ujedno i školska lektira. Trojica bra-
će žive na krčevini sa svojim djedom te nakon 
iznenadnog susreta s božanskim stvorenjem 
Svarožićem, kreću u pustolovinu. Zli Bjesomar 
uz pomoć svoje vojske pokušava braću okrenu-
ti prema zlu, no u tomu ne uspijeva. Potjehova 
želja za istinom jača je od Bjesomarovog zla i re-
meti mu planove.

Ova priča o ljubavi prema djedu, bratskoj lju-
bavi i borbi između dobra i zla, ima snažnu mo-
ralnu pouku i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. 
Vizualno atraktivna predstava s glazbenom 
pratnjom, vodi djecu u uzbudljivu avanturu 
potrage za pravom istinom. Luka Nižetić, kao 
jedini glumac, plesač, pjevač, narator u više ulo-
ga bio je impresivan. Opći dojam upotpunjen je 
izuzetnim scenskim efektima. 

I ovu je predstavu 24. veljače organiziralo 
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, a unatoč 
svemu posjetitelja je bilo manje od očekivanog. 

PREDSTAVA „KAKO JE POTJEH TRAŽIO ISTINU“: 

Luka Nižetić – glumac za sve uloge
U petak 15. ožujka u Gradskoj knjižnici Dugo 

Selo predstavljena je knjiga „Početna nit“ autorice 
Vladimire Becić. To je 72. naslov  u zavičajnoj bi-
blioteci „Terra sancti Martini“ u nakladi Gradske 
knjižnice Dugo Selo. Riječ je, kako autorica ističe, 
o romanu u pričama nastalom po stvarnim doga-
đajima iz dugoselske prošlosti. U tom neobičnom 
svijetu fantastike stvara se alternativna stvarnost 
koja od prije postojeće dolazi zapravo do današnje. 
Autorica kaže kako svi mi živimo u svojim priča-
ma koje su manje ili više povezane s realitetom. 
Tako je i s glavnim likom, djevojčicom Magdom, 
koja kao svojevrsni alter ego autorice plete potku 
jedne zanimljive priče. Kao jedan od glavnih moti-
va ističe se život obitelji grofova Erdödy, bivših vla-
snika Stančića i Štakorovca, kao i nekolicina manje 
znanih crtica iz dugoselske prošlosti.

Predstavljena 
„Početna nit“

U dvorani „Preporod“, a u organizaciji Puč-
kog otvorenog učilišta Dugo Selo,  24. veljače  
odigrana je pučka komedija o hercegovačkim 
gastarbajterima koju je pod nazivom „Rodi-
jaci“ režirao Velimir Pšeničnik Njirić. On je 
ujedno i jedan od dvoje glumaca  u ulozi Mati-
še, s kojim u ulozi Stipana igra Miro Barnjak. 
Autor djela je Petar Miloš. 

Dugoselska izvedba bila 171. po redu u kojoj 
je sav teret bio upravo na glumcima, njihovom 
talentu i zanatu, šarmu, iskustvu. S osjećajem 
za publiku glumci su uprizorili tekst autora 
koji duhovito prikazuje vrijeme u kojem živi-
mo, događaje i život slabo obrazovanih gastar-
bajtera u duhovno i materijalno siromašnom 
vremenu, depresiji i beznađu u kojem se širi 
osjećaj ropstva, korupcija, urušavanje mo-
ralnih i kulturnih vrijednosti te civilizacije 
uopće. Izvedba je prožeta humorom na koji 
publika reagira smijehom. No, istovremeno 
se širi osjećaj zabrinutosti posebice u izreče-
noj konstataciji: „Ima pravde! Samo tribaš 
imat para za nju!“ Zbog brutalne poveznice 
s istinom smijeh poprima kiselkasti okus i 
osjećaj zabrinutosti s kakvim dio posjetitelja 
napušta dvoranu noseći poruku za promjene.  
                                                                      NK

Predstava RODIJACI – 
smijeh kiselkastoga okusa
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Nakon što je protekle godine Hrvatski Crveni 
križ obilježio 140. godišnjicu postojanja, ove go-
dine Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo 
obilježit će svoju 130. godinu uspješnog, konti-
nuiranog i humanitarnog rada i djelovanja, čine-
ći ga tako jednim od najstarijih, ako ne i najstari-
je, udruženje na našem području. Povodom ovog 
visokog jubileja planirano je svečano obilježava-
nje koje će se održati krajem godine, najavljeno je 
na sjednici skupštine Crvenog križa Dugo Selo. 

Na sjednici Skupštine bilo je riječi i o izvješću 
o radu i financijskom izvješću za proteklu godi-
nu, koja je prezentirala ravnateljica dugoselskog 
Crvenog križa Gordana Kocaj. Ukupni prihodi 
iznosili su 732.075 kuna, Ukupni prihodi jedi-
nica lokalne samouprave iznose 396.750 kuna 
(Dugo Selo 211.350 kuna, Brckovljani 115.00 
kuna te Rugvica 70.400 kuna). Svojim redovnim 
aktivnostima u 2018. godini ostvarili su prihod 
od 285.325 kuna, što u ukupnim prihodima 
iznosi čisti udio od 39 posto, navodi se u finan-
cijskom izvješću.   

Crveni križ pokriva brojne djelatnosti – među 
njima i Službu traženja i djelovanje u katastrofa-
ma. Organizacija akcija dobrovoljnog darivanja 

krvi je u 2018. godini bilo 13 te je prikupljeno 847 
doza krvi. U djelatnosti prve pomoći održana su 
predavanja i tečajevi predavanja u sve 4 osnovne 
škole te u srednjoj. Prošle je godine ekipa prve 
pomoći iz OŠ „Stjepan Radić“ iz Božjakovine na 
međužupanijskom natjecanju osvojila 1., dok je 
na državnom natjecanju osvojila visoko 4. mje-
sto. Crveni križ redovito svake godine organizira 
distribuciju humanitarne pomoći koja obuhvaća 
ugrožene obitelji, uz socijalnu samoposlugu koja 

je otvorena u svibnju prošle go-
dine. Od srpnja se počeo provo-
diti FEAD II projekt pomoći u 
hrani i higijeni socijalno ugro-
ženim obiteljima i pojedincima 
te je ukupno podijeljeno 435 
paketa hrane. Organizirane su 
i akcije prikupljanja financijske 
pomoći Solidarnost na djelu. 
Od socijalnih aktivnosti izdva-
jamo Posudionicu medicinskih 
i ortopedskih pomagala. Rav-
nateljica je na kraju istaknula 
kako je 17. siječnja GDCK Dugo 
Selo potpisao ugovor vrijedan 
preko 2 milijuna kuna, a kojim 

će se realizirati projekt pod nazivom „ZAŽELI“ 
– Nova 50+ financiranog iz Europskog soci-
jalnog fonda. Projektom se zapošljava 11 novih 
djelatnika (žena iz teže zapošljive skupine, iznad 
50 godina starosti) na rok od 27, tj. 24 mjeseca, 
a kroz ovaj projekt vodit će se skrb o 60 starijih 
osoba, pružati dodatna verificirana edukacija za 
zaposlene žene te unaprijediti rad dugoselskog 
Crvenog križa.                             Iva Grgić Ozimec

Svečanom sjednicom 13. ožujka je u Velikoj 
dvorani Matice hrvatskih obrtnika obilje-
žena 24. godišnjica djelovanja Obrtničke 

komore Zagreb. Ovom prigodom OKZ dodjelju-
je istaknutim obrtnicima, osobama i institucija-
ma koje svojim djelovanjem pomažu i unaprje-
đuju obrtništvo nagrade i priznanja. Među ovo-
godišnjim dobitnicima su i članovi Udruženja 
obrtnika Dugo Selo Miroslav Stančerić i Darija 
Ferlak Đuričić dok je priznanje „Zlatni krug“ 
uručeno gradonačelniku Dugog Sela Nenadu 
Panianu. Zadovoljstvo priznanjima je izrazio 
predsjednik dugoselskog UO-a Marko Cesar 
koji je također nazočio ovogodišnjem obilježa-
vanju Dana OKZ-a.

„Zlatna plaketa s pisanim priznanjem“ uru-
čena je Miroslavu Stančeriću. Vlasniku obrta 
Autoprijevoznik ovo priznanje dodijeljeno je za 
izuzetni doprinos razvoju institucija obrtničkog 
komorskog sustava te suradnju s institucijama 
lokalne i regionalne samouprave i dugogodiš-
nji rad na promidžbi obrtništva. Dariji Ferlak 
Đuričić, vlasnici kozmetičkog salona Visage, 
uručeno je priznanje „Žena obrtnica“ kojeg Ko-
mora dodjeljuje za postignute iznimne rezultate 
i uspjehe u poslovanju obrta. „Ponosna sam na 
ovu nagradu. Sretna sam zato što je prepoznat 

moj rad, punih 11 godina mog kozmetičkog sa-
lona. Veliko je ovo priznanje, podstrek za daljnji 
rad“, kazala je Ferlak Đuričić.

"Zlatni krug Obrtničke komore Zagreb s pi-
sanim priznanjem" primio je gradonačelnik 
Nenad Panian. Dodjeljuje se pravnim i fizičkim 
osobama za značajan doprinos razvoju, zaštiti i 
promicanju obrtništva. „Meni osobno ovo puno 
znači s obzirom da sam trideset godina samosta-
lan, obrtni djelatnik, stomatolog. Znam što znači 
svim ljudima u Dugom Selu koji se bave obrtom, 
pogotovo obiteljskim. Ono pomalo zamire, ali 
mi nećemo dozvoliti da se to dogodi. Naša sred-
nja škola i Grad podupirat će sve obrtnike i one 

koji žele ostati u Hrvatskoj i baviti se 
radom i prehranjivati svoju obitelj“, 
izjavio je dugoselski gradonačelnik 
Panian.

Na početku svečane sjednice, na-
zočne, među kojima su bili brojni 
ugledni gosti,  pozdravio je predsjed-
nik Obrtničke komore Zagreb dr.sc. 
Mirza Šabić, koji je u svom govoru 
prezentirao uvođenje Artifex karti-
ce koju će uskoro dobiti svi obrtnici 
Obrtničke komore Zagreb te će se 
tako olakšati korištenje popusta kod 
više od 110 dobavljača u programu 

Artifex. Već oko 10 000 obrtnika koristi po-
godnosti ovog programa, a čemu je doprinijela 
i INA + kartica koja je u lipnju 2018.godine do-
stavljena na adrese naših obrtnika. Spomenuo je 
probleme vezane uz Tržnicu cvijeća na Žitnjaku, 
izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupopro-
daju poslovnog prostora koji je vrlo nepovoljan 
za obrtnike, potrebu za formiranjem odlagališta 
za građevinski otpad... Pozvao je sve nazočne da 
pomognu u rješavanju navedenih problema. U 
glazbenom dijelu programa obilježavanja nastu-
pila je operna pjevačica Sandra Bagarić. 
                                                                               amš

OBILJEŽEN 24. DAN OBRTNIČKE KOMORE ZAGREB: 

Nagrađeni dugoselski obrtnici Miroslav Stančerić i 
Darija Ferlak Đuričić, gradonačelniku Nenadu Panianu 

priznanje „Zlatni krug“

SKUPŠTINA CRVENOG KRIŽA DUGO SELO:

Uz obilježavanje 130. godišnjice počinje i realizacija projekta 
ZAŽELI vrijednog preko 2 milijuna kuna



22. ožujka 2019. 21DUGOSELSKA kronika

U župnom dvorištu 
Župe svetoga 
Martina biskupa, 

preko puta župne crkve, još 
koncem protekle godine, 
započela je izgradnja 
građevine Pastoralnog 
centra svetog Martina, koja 
će, kad bude završena, imati 
značaj za rimokatoličku 
vjersku zajednicu, ali i za 
cijeli Grad Dugo Selo.

Izgradnju podupire i Grad 
Dugo Selo koji je Župu, kao 
investitora, oslobodio dije-
la troškova komunalnog doprinosa, a gradili-
šte su ovih dana obišli i gradonačelnik Grada 
Dugog Sela Nenad Panian te njegov zamjenik 
Nikola Tominac. Tom prigodom, zamolili smo 
župnika vlč. Slavka Kresonju da nam kaže ne-
koliko riječi o ovom projektu.

DK: Kako je uopće došlo do ideje da se krene 
u izgradnju ovako opsežnog projekta izgradnje 
pastoralon centra?

Vlč. Kresonja: Budući da živimo u gradu koji 
je doživio nagli populacijski rast posljednjih 
desetljeća te na području Župe svetog Marti-
na biskupa imamo dvije velike osnovne škole i 
jednu srednju školu, već duže vrijeme osjeća se 
potreba za novim, većim i primjerenim prosto-
rima za vjeronauk brojnih grupa prvopričesni-
ka i krizmanika, kao i drugih dobnih skupina.

Uz to, naša župa je po broju vjernika i sta-
novnika u ovome kraju najveća te se prirodno 
razvija kao duhovni centar Dugoselskog deka-
nata. Stoga postoji potreba organiziranja novih 
duhovnih sadržaja za sve vjernike koji se nala-
ze pred sve većim duhovnim izazovima moder-
nog vremena.

Radi sveta toga pristupili smo gradnji novo-
ga Pastoralnoga centra, koji će biti smješten u 
župnom dvorištu, preko puta župne crkve, s 

kojom tvori jednu zaokruže-
nu sadržajnu cjelinu.

DK: Na koji način je kon-
cipiran budući Pastoralni 
centar?

Vlč. Kresonja: Novi Pa-
storalni centar zamišljen je 
kao polusakralni objekat u 
kojem će se odvijati razli-
čiti katehetski programi za 
sve dobne skupine, duhovni 
seminari i molitveni susre-
ti, duhovne obnove te drugi 
kulturni programi koji nisu 

nužno vjerskog karaktera. U njemu će biti mo-
guća i liturgijska slavlja, a također će biti mjesto 
susreta i druženja vjernika nakon svetih misa.

DK: Riječ je o opsežnoj investiciji, kako ste 
uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju?

Vlč. Kresonja: Bogu hvala, uspjeli smo tije-
kom protekle godine pripremiti i osigurati sve 
što je bilo potrebno za početak gradnje i nje-

zin nastavak do 
ROH-bau nivoa. 
Radovi su zapo-
čeli 5. prosinca 
2018. godine, a 
planirani zavr-
šetak ROH-bau 
faze je za 134 
radna dana. 
U pripremnoj 
fazi uloženo je 
443.000 kuna za 
dokumentaciju, 
različite dozvole 
i pripremu gra-
dilišta. Ugovo-
rena cijena za 
ovu fazu gradnje 
je 4.858.555,00 

kuna bez PDV-a, a radove izvodi tvrtka MDK 
Građevinar iz Velikog Trgovišća, kao glavni 
izvođač, te STAS d.o.o. iz Dugog Sela kao naš 
podizvođač. A što se samog financiranja tiče, 
jasno je da župa sama ne bi mogla realizira-
ti ovaj projekt bez pomoći naše Nadbiskupije, 
koja nam pomaže u ovoj fazi projekta. Iako se 
oslanjamo na darove vjernika i dobrih ljudi, 
bez biskupijske pomoći to bi bilo neizvedivo.

DK: Koji će sve sadržaji biti zastupljeni u 
Centru?

Vlč: Kresonja: Pastorali centar će imati ve-
liku multifunkcionalnu dvoranu s tristo sje-
dećih mjesta i prostranom pozornicom, dvije 
dvorane za kateheze po 50 m2 i jednu manju 
od 38 m2, veliki prozračni hol od 95m2 koji će 
služiti za druženja i susrete te sanitarije i osta-

le uslužne prostore, kao i potrebna spremišta. 
Ukupna bruto površina centra bit će 830 m2.

DK: Nakon ROH-bau faze, kako planirate 
dalje s uređenjem centra?

Vlč. Kresonja: Budući da nam Nadbiskupija 
pomaže samo u ovoj fazi, dakle, da podignemo 
i zatvorimo objekt, u nastavku oko uređenja 
i stavljanja u funkciju ovisimo o svojim sred-
stvima, tj. prihodima koje uspijemo prikupiti 
od darova vjernika i dobrih ljudi. Stoga i ovim 
putem potičemo sve vjernike i ljude dobre volje 
da se uključe u realizaciju ovog projekta. Že-
lja nam je da ovo bude plod zajedništva cijele 
župne zajednice. Uz vrijedan dar molitve do-
brome Bogu, od kojega dolazi svako dobro i 
kojemu posvećujemo ovo djelo, svatko se može 
uključiti i svojim novčanim darom uplatom na 
račun župe, ili u župnom uredu. Pozivamo i 
zahvalni smo svima onima  koji bi na bilo koji 
drugi način mogli pomoći ovo djelo te ih moli-
mo da nam se obrate! N.H.M.

U TIJEKU IZGRADNJA PASTORALNOG CENTRA SVETOG MARTINA:

NOVI MODERNI PROSTORI ZA DUHOVNE 
SADRŽAJE VJERNIKA

I N T E R V J U
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Srednja škola Dugo Selo bila je 
domaćin ovogodišnjeg županijskog 
natjecanja učenika/ca u zanima-
nju frizer, a među natjecateljima 
sudjelovala je i predstavnica dugo-
selske škole Marina Tunić, učenica 
3. razreda, pod mentorstvom Mir-
jane Šturm. Kako nam je pojasnila 
mentorica Šturm dugoselska Sred-
nja škola domaćin je ovakvog na-
tjecanja već šestu godinu zaredom, 
no ove godine održava se prema 
modelu „Worldskills“ koje nastoji 
promovirati i podići atraktivnost 
strukovnog obrazovanja u Republi-
ci Hrvatskoj. 

Natjecanje  je bilo koncipirano u dvije katego-
rije, odnosno modula, pojašnjava Šturm, a na-
tjecateljice su trebale izraditi žensku raspuštenu 
frizuru dnevnog karaktera te uličnu modu na 
muškom modelu, uz kolorističku doradu i izra-
du frizure prema shemi. O najboljima je odluči-
valo Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od tri 
člana iz redova strukovnih učitelja i dva člana 
poduzetnika, obrtnika, među njima i Dugoselci.

Pobjednica ovogodišnjeg natjecanja je Natali-
ja Dekanić iz Srednje strukovne škole Samobor, 
drugoplasirana je naša natjecateljica Marina 
Tunić, a trećeplasirana je Ellena Opetuk iz Sred-
nje strukovne škole Velika Gorica.

Inače učenici frizeri dugoselske Srednje ško-
le posljednjih 6 godina drže sam vrh Hrvatske, 
osvajajući redovno prvih pet mjesta, a pošle go-
dine imali smo državnu prvakinju - Patriciju 
Mihaljević koja je u ženskoj kategoriji osvojila 
1. mjesto, pod mentorstvom Marine Radešić. 

I.G.O.

DUGOSELSKA SREDNJA ŠKOLA PO ŠESTI PUT DOMAĆIN 
ŽUPANIJSKOG NATJECANJA UČENIKA U ZANIMANJU FRIZER:

„Naši učenici u samom vrhu 
države po rezultatima“

Učitelj letenja, trener virtualnih konja, progra-
mer za smanjenje stresa, roboti čistači/prerađiva-
či otpada – neka su od zanimanja budućnosti pre-
zentirana u OŠ Ivan Benković 8. veljače, u sklopu 
projekta  Innovate Your Dreams.

Predstavili su ih učenici škole 3. b razreda pod 
mentorstvom učiteljice Sofije Štefanac Klobučar 
dok su učenici 1. a iz OŠ „Rugvice“ i mentoricu 
učiteljicu Danijelu Klajn pokazali zanimljiv pla-
kat te veselim meksičkim plesom uveli okupljene 
u prezentaciju.

Kreativni učenici ove dvije škole, uključeni su 
u međunarodni projekt (u slobodnom prijevodu 
Primjeni svoje snove) zajedno sa 100 000 učeni-
ka s četiriju kontinenata. Iz Hrvatske se uključilo 

40-tak škola. Projekt je pokrenuo Microsoftov 
inovativni edukator i pakistanski učitelj mentor 
Khurram Whiz. Temelji se na popularnom istra-
živanju koje je zaključilo da će „65 posto djece 
koja danas ulaze u osnovnu školu na kraju završiti 
u potpuno novim vrstama poslova koji još ne po-
stoje“.  Cilj projekta je pomoći učenicima u razu-
mijevanju i pripremi za radna mjesta u budućno-
sti. Podučava o 3 od 17 UN-ovih ciljeva održivog 
razvoja opisanih u Programu održivog razvoja 
2030. (kvalitetno obrazovanje, pristupačna i čista 
energija, industrija, inovacije i infrastruktura). 
Pomoću njega uče o industrijama koje će se stvo-
riti u budućnosti i ulozi tehnologije u preobrazbi 
svijeta.                                                                 AMŠ

Učenici OŠ „Ivan Benković“ i OŠ „Rugvica“ dio projekta „Innovate Your Dreams“: 

Nova zanimanja za ne tako daleku budućnost

Županijska smotra literarnog, dramsko-scen-
skog i novinarskog stvaralaštva za srednje škole 
LIDRANO 2019. održana je 20. veljače u orga-
nizaciji Srednje škole Dugo Selo gdje je  smotra 
i svečano otvorena, uz uvodne riječi ravnateljice 
škole Darinke Svetec i pozdrava dobrodošlice 
sudionicima od strane gradonačelnika Nenada 
Paniana,  a scenski nastupi održavani su u Dvo-
rani „Preporod“. 

SŠ Dugo Selo je po prvi puta organizirala LI-
DRANO, a ove godine sudjelovalo je 66 učenika 
i 25 mentora iz 12 škola sa županijskog područja. 

Dan kasnije, u organizaciji OŠ Josipa Zorića 
održana je i županijska Smotra za osnovne škole, 
a sudjelovalo je više od 120 učenika i 60 mentora 
iz osnovnih škola s područja Zagrebačke župa-
nije.

Sudionike i njihove mentore pozdravila je 
ravnateljica Mara Mamuza, a smotru je otvorio 
gradonačelnik Nenad Panian. Otvorenju su na-
zočili predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budi-
mir i pročelnik Odjela za društvene djelatnosti 
Veljko Bertak. Otvorenje je popratio prigodan 
program. Nastupio je  zbor učiteljica OŠ Josipa 
Zorića i "Ivan Benković" te Vita Dragičević, uče-
nica 3.b razreda mentorice Ade Trbović.  amš

Županijski LIDRANO 
održan u Dugom Selu

Vrijedna donacija Općine 
Rugvica za potrebe GLOBE 
programa u OŠ „Rugvica“
Proteklih tjedana u OŠ „Rugvica“ stigla je 

vrijedna donacija koju je škola dobila zahva-
ljujući Općini Rugvica i načelniku Mati Čičku. 
Donacija je namijenjena za potrebe GLOBE 
programa koji se provodi već dvije godine u 
našoj školi. U programu sudjeluju učenici pe-

tih razreda. GLOBE program je znanstveno – 
obrazovni program  i obuhvaća globalno uče-
nje i opažanje za dobrobit okoliša. Program je 
pokrenut u SAD-u 1995. godine na Dan plane-
ta Zemlje. Hrvatska je bila među prvim drža-
vama koje su potpisale sporazum te iste godi-
ne. Program predviđa redovita i kontinuirana 
učenička mjerenja i opažanja u neposrednom 
okolišu škole. Prikupljeni podaci unose se u 
zajedničku bazu podataka na GLOBE serveru 
(www.globe.gov) .

Ovim putem zahvaljujemo Općini Rugvi-
ca na vrijednoj donaciji (uređaj i standardna 
otopina za mjerenje električne vodljivosti, pH 
listići, listići za mjerenje nitrata i nitrita u vodi, 
turbidity cijev – za određivanje prozirnosti 
vode, digitalni higrometar). Svi ovi uređaji i 
materijali najviše nam koriste za hidrološka 
mjerenja koja učenici obavljaju u neposrednoj 
blizini škole, na rijeci Savi. 

                        Petra Sekulić, GLOBE mentor
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugo Selo, 
pod predsjedanjem Tomislava Šarića,  održa-
lo je godišnju skupštinu 15. ožujka, a na kojoj 
su uz brojna prijateljska društva iz Hrvatske, 
sudjelovali i predstavnici PGD Rogatec iz Slo-
venije. U ime Grada, skupštinu je pozdravio 
gradonačelnik Nenad Panian, a u ime VZG-a, 
predsjednik Nikola Rnjak. 

Tajnik društva Ivan Marjanović, u izvješću 
o radu za proteklu godinu, podsjetio je kako je 
DVD Dugo Selo najstarija udruga na području 
Dugog Sela, s tradicijom dugom 126 godina te 
kako je danas izrasla u veliko društvo s preko 
stotinu članova koje posjeduje potrebna vozila i 
zavidnu opremu te kako je nositelj vatrogasnih 
aktivnosti i glavni osnonac Grada u slučaju ra-
zličitih nepogoda, s 34 operativna člana koji su 
lani sudjelovali u 54 intervencije na području 
Grada i susjednih općina. Društvo, međutim, 
djeluje i mnogo šire te već niz godina njego-
vi članovi, tijekom ljetne sezone, sudjeluju na 
dislokacijama u očuvanju od požara hrvatskog 
priobalja. Lani je pet dugoselskih vatrogasaca 
bilo raspoređeno na Hvar. Društvo obavlja re-
dovite obuke svojih članova za različita zvanja, 
obilježava mjesec zaštite od požara, sudjeluje 
na natjecanjima, obavilo je taktično pokaznu 
vježbu u svibnju, a u listopadu je, u sklopu pro-
slave 125. obljetnice društva organiziralo Va-
trogasni tjedan. U sklopu vatrogasnog tjedna 
organiziran je dan otvorenih vrata, taktičko 
pokazna vježba u središtu grada te, po prvi 
puta, vatrogasno natjecanje i izvanredno po-
sjećenu vatrogasnu zabavu na rukometnom 
igralištu u Dugom Selu. Pored toga, istaknuo 
je Marjanović, društvo je sudjelovalo u niz 
aktivnosti vezanim uz različite i manifestacije 
koje su tijekom godine održavane u gradu. Sve 
to pokazuje da je DVD Dugo Selo nezaobilazni 
čimbenik u zaštiti od požara i drugih nepo-
goda, ali i svakodnevnog života Grada Dugog 
Sela – zaključio je Marjanović.

Održana godišnja skupština DVD-a Dugo Selo

DRUŠTVO SPREMNO ZA SVE VRSTE 
INTERVENCIJA

Nakon natjecanja u više kategorija za odrasle 
vatrogasne ekipe te za mladež, koje je održano 
16. ožujka u Gradskoj sportskoj dvorani Dugo 
Selo, iste večeri svečano su uručena odličja naju-
spješnijim ekipama u prostoru DVD Andrilovec. 

U kategoriji odraslih A muških ekipa naju-
spješniji su bili slovenskih vatrogasci PGD Pod-
gorci, dok su ekipe iz Granešine i Deanovca zau-
zele drugo i treće mjesto.

DVD Ribnica 1 i DVD Ribnica 2 u kategoriji 
ženskih A ekipa  zauzele su prva dva mjesta, dok 
su treće vatrogaskinje iz Buševca.

JVP Grada Zagreba bila je najuspješnija u 
kategoriji odraslih B muških ekipa. Slijede ju 
PGD Sovodenj na drugom te DVD Virovitica 
na trećem mjestu. Od ženskih B ekipa prve su 
bile članice DVD Sedlarica, na drugom su mje-
stu članice DVD Johovec a vatrogaskinje iz DVD 
Turopolja zauzele su treće mjesto.

U kategoriji mladeži - muški prvi su iz DVD 
Ostrna, drugo mjesto DVD Staro Čiče, a treća je 
ekipa DVD Rugvica 1.

DVD Ribnica bila je najuspješnija ženska eki-
pa mladeži, druge su članice DVD Staro Čiče, a 
treće iz DVD Konjšćina 1.

Uz čestitke i pohvale vatrogasnim ekipama 
zaslužena odličja podijelili su general HV Vlado 
Šindler kao izaslanik zagrebačkog gradonačel-
nika M. Bandića, dugoselski gradonačelnik Ne-
nad Panian, predsjednik VZG Dugo Selo Nikola 
Rnjak, rukovoditelj natjecanja i gradski vijećnik 
Željko Remenar, predsjednik DVD Andrilovec 
Kristijan Karas u nazočnosti gradskih i vatroga-
snih dužnosnika i uzvanika.

Tijekom svečanosti obznanjeno se skorašnje 
bratimljenje DVD-a Andrilovec i slovenskog 
PGD-a Zavrstnik.                                                NK

DVD Andrilovec organizirao 4. 
međunarodni zimski kup: 

Čestitke i zahvale 
vatrogascima

Zapovjednik VZG Nikola Rnjak rekao je 
kako je društvo A postrojba Zajednice te kako 
je u tijeku procedura nabavke još jednog naval-
nog vozila, iz programa HVZ-a, vrijednog 2 
milijuna kuna, upravo za potrebe DVD-a Dugo 
Selo, dok je gradonačelnik Panian uputio če-
stitke članovima društva na radu i zalaganju za 
zajednicu u kojoj žive i obećao daljnje praćenje 
Grada u financiranju njihovih potreba.

Društvo je, istaknuo je njegov predsjednik 
Tomislav Šarić, uoči skupštine dobilo i vri-
jednu donaciju tvrtke Dukom plin – uređaj za 
detekciju otrovnih plinova, a uz donošenje po-
trebnih planova vezano uz rad i financiranje u 
ovoj godini, na sjednici su uručena i priznanja 
zaslužnim članovima, kao i uvjerenja o ospo-
sobljenosti za određena zvanja.     N.H.M.
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 TUŽNO SJEĆANJE 
                                                      

Prolaze dani i godine, teška sudbina neće da vas vrati.
Supruga i majka Štefica, sin i brat Marijan s obitelji.

IVAN RODEŠ   
17.02.2015. – 17.02.2019.

DAMIR RODEŠ   
18.03.2017. – 18.03.2019.

TUŽNO SJEĆANJE
na našega dragog

JURU KLJUČEVIĆA
16.03.2014. – 16.03.2019.

S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu na 
tebe. 

Tvoji najmiliji. 

TUŽNO SJEĆANJE
na naše voljene roditelje

IVANA BIČANIĆA
23.02.2010. – 23.02.2019.

i

MARIJU BIČANIĆ
17.03.2016. – 17.03.2019.

Obitelj Bičanić. 

TUŽNO SJEĆANJE
na voljenu majku i punicu

DRAGICU PAVLIĆ
27.02.2009. – 27.02.2019.

S ljubavlju i tugom nosimo te u srcima i 
čuvamo uspomenu na tebe.

Tvoji: kći Marica i zet Milan.

TUŽNO SJEĆANJE
na moje voljene

ANU KOŽAR rođ. KOBEREC
05.02.2016. – 05.02.2019.

i

JOŽU KOŽAR 
30.03.2012. – 30.03. 2019. 

U tišini vječnog mira neka vas prati moja ljubav jača od zaborava. 

Vaša Anica. 

TUŽNO SJEĆANJE

na 

JOSIPA BLAŽECA

Pazi nas i čuvaj s neba. Zauvijek ćeš biti s 
nama. Počivaj u miru.

Supruga Katica s djecom.

TUŽNO SJEĆANJE
na 

ANU ŠOK
28.03.2018. – 28.03.2019.

Zauvijek u našim srcima.

Tvoji: sinovi Slavko, Zvonko i Zlatko. 

ZAHVALA

STJEPAN PAPA
25.01.2019.

Zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima 
i kumovima koji su bili uz nas u našim 
najtužnijim trenucima, a posebno djelatnicim 
veterinarske ambulante Dugo Selo.

Supruga Smilja, sinovi Josip i Dean, snahe 
Gordana i Marina, unuci Patrik, Dominik, 

Lana, Elena i Borna. 

TUŽNO I BOLNO SJEĆANJE
na voljenog supruga, oca, tasta i djeda

IVANA JADANCA
07.04.2009. – 07.04.2019.

Vrijeme prolazi, a tuga i bol za tobom, dragi 
naš, sve veća dolazi. Tebe više nema, al' svaki 
dan si u našim mislima, jer tvoja dobrota, 
skromnost, plemenitost i ljubav koju si nam 
neizmjerno davao čuvaju uspomenu na tebe 
jer si ti jedan i jedini.

HVALA TI
VOLIMO TE ZAUVIJEK!

Tvoji najdraži: supruga Katica, kćeri Melita i Romina, zetovi 
Pavle i Željko te unučad Domagoj, Mateja, David i Marko.
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U   SPOMEN
HRVATSKIM VOJNICIMA

"Navik on živi ki zgine pošteno"
Oni su mrtvi-ali priđite bliže,
Vidite tračak taj blijedi i fini,

Čudno to svijetlo, što s groba se diže,
To ideali su besmrtni njini,

Vidjeli ste ih-te turobne humke,
Rake heroja,

Što mrijeti su znali,
Pođite sada, ali pođite šutke!

Znajte, da oni i za vas su pali…
(Fran Mažuranić, ml)

DARKO CIMAŠ  
09. ožujka 1993.- 09. ožujka 2019.

IVAN BEŠENIĆ  
17. travnja 1992.-17. travnja 2019.

RATKO GROZDEK
4. travnja 1994- 4. travnja 2019.

ANTE KOLOVRAT
22. travnja 1992.-22. travnja 2019.

SINIŠA HODŽIĆ
28. travnja 1992.-28. travnja 2019.

                                
Neka Vam je laka hrvatska gruda i hvala Vam!

                                                        
                                                   vaši suborci i prijatelji 
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ZAHVALA

TOMO MUMELAŠ
28.02.2019.

Zahvaljujemo svim rođacima, kumovima 
i prijateljima koji su bili na posljednjem 
ispraćaju dragom suprugu, tati i djedu Tomi 
Mumelašu.

Supruga Đurđica Mumelaš.

Tužna srca javljamo rođacima, prijateljima i 
znancima da je u petak 08.03.2019. naš dragi

STJEPAN ŠPANIĆ
Nakon duge i teške bolesti preminuo u 67. 

godini. Ispraćaj pokojnika bio je na njegovu 
želju u krugu obitelji. 

Ožalošćeni: supruga Anka, unuka Maja, 
punac Ivan te ostala tugujuća rodbina. 

TUŽNO SJEĆANJE
na dragu majku, oca, baku i djeda

KATICA IVANČAN
07.03.2011. – 07.03.2019.

i

IGNAC IVANČAN
17.02.1997. – 17.02.2019. 

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na vas. 

Obitelj Ivančan i Bušljeta. 

U   SPOMEN
HRVATSKIM VOJNICIMA

"Ako vam je težak stijeg čestitosti, 
utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti - mi ćemo ga 

držati"

ANTE SALAPIĆ
31. prosinca 1991. - 31. prosinca 2018.

FILIP MARUŠIĆ
VLATKO MARGETIĆ

IVAN HORVATIĆ
12. siječnja 1992.-12. siječnja 2019.

                                
Neka Vam je laka hrvatska gruda i hvala Vam!

                                                        
                                                      vaši suborci  
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Zagrebačka županija financirat će u 2019. godini s 583.500 kuna usluge 
bolničkog liječenja u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naf-
talan za hrvatske branitelje, dobrovoljne vatrogasce te stanovnike s pod-
ručja Zagrebačke županije oboljele od psorijaze.

U ovoj će godini medicinska rehabilitacija u trajanju od 10 dana biti 
osigurana za 100 hrvatskih branitelja, za što je osigurano 333.500 kuna. 
Inače, prethodnih šest godina kroz rehabilitaciju u Naftalanu prošlo je više 
od 440 branitelja s područja Zagrebačke županije.  

Za medicinsku rehabilitaciju dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u Va-
trogasnu zajednicu Zagrebačke županije osigurat će se 100.000 kuna, čime 
će desetodnevna rehabilitacija biti omogućena za 30 vatrogasaca. Ujedno, 
liječenje u trajanju od 14 dana u Naftalanu osigurat će se i za 30 pacijenata 
oboljelih od psorijaze, a Županija će za tu namjenu osigurati 150.000 kuna.

Pravo na besplatno liječenje u sve tri kategorije mogu ostvariti osobe s 
prebivalištem na području Zagrebačke županije te odgovarajućom medi-
cinskom dokumentacijom (mišljenje i nalaz doktora specijalista o potrebi 
bolničkog liječenja), a o opravdanosti i terminima liječenja odlučit će liječ-
ničko Povjerenstvo SB Naftalan ovisno o težini oboljenja. Zahtjev za lije-
čenje podnosi se Specijalnoj bolnici Naftalan, a obrazac Zahtjeva s poda-
cima o obveznoj dokumentaciji nalazi se na web-stranicama Zagrebačke 
županije www.zagrebacka-zupanija.hr (u rubrici Ustrojstvo/Upravni odjel 
za zdravstvo i socijalnu skrb/ Liječenje u Naftalanu na teret proračuna Za-
grebačke županije) i Naftalana www.naftalan.hr.  

Pritom je važno napomenuti da će liječničko Povjerenstvo dati pred-
nost osobama koje tijekom 2018. ili ranije nisu koristile usluge liječenja u 
Naftalanu putem ovog programa Zagrebačke županije, a u svrhu što boljeg 
rasporeda i dodjele termina liječenja, pozivaju se svi zainteresirani da svoje 
zahtjeve dostave Specijalnoj bolnici Naftalan do 1. lipnja 2019. godine.

Besplatno liječenje u Naftalanu za branitelje, 
vatrogasce i oboljele od psorijaze
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U organizaciji ovog Centra 14. 
ožujka održan je radni sastanak 
na kojem su razmijenjena isku-
stva o provedbi Protokola o po-
stupanju u slučaj zlostavljanja i 
zanemarivanja djece. Osim raz-
mjene iskustava radni sastanci 
održavaju i zbog suradnje pred-
stavnika relevantnih sektora te 
međusobnog upoznavanja novih 
suradnika.

Tema je aktualna uvijek, a 
posebice u ovom trenutku usli-
jed učestalih nemilih događanja 
- zlostavljanja i zanemarivanja 
djece. Na sastanku kojeg je vo-
dila ravnateljica Centra za soci-
jalnu skrb Nada Petković, prof. 
psiholog., sudjelovali su pred-
stavnici: policijske postaje Dugo 
Selo, svih osnovnih škola, vrtića, 
Srednje škole, pedijatrijske služ-
be i savjetovališta.

Kako bi međusektorski pri-
stup u zaštiti djece dobro funk-
cionirao sukladno „Protokolu 
o postupanju u slučaju zlostav-

ljanja i zanemarivanja djece“, 
neophodne su jasno definirane 
zadaće i propisane procedure 
postupanju o zajedničkom cilju 
u procesu zaštite. Nužno je da 
sudionici dobro poznaju ulogu 
svog sustava, osnovne uloge dru-
gih sustava, kao i svoje profesio-
nalne obveze u odnosu na te ulo-
ge – pravila, ograničenja, načine 
djelovanja te načine razmjene in-
formacija i konzultacija unutar i 
između sustava, praćene odgova-
rajućim pisanim dokumentima i 
povratnim informacijama.

„Pravovremena suradnja po-
licije, centra za socijalnu skrb, 
pravosuđa, zdravstva i odgojno 
obrazovnih ustanova na lokalnoj 
razini, nužni su preduvjeti osi-
guranja pravovremene zaštite, 
skrbi i emocionalne potpore dje-
tetu – žrtvi zlostavljanja i zane-
marivanja, naglasila je, između 
ostaloga, ravnateljica Petković.  
                                                 NK

Prema dogovoru na prošlotjednoj 
16. sjednici Gradskog vijeća Grada 
Dugog Sela, 19.ožujka je održan 
sastanak na temu izbora za članove 
Vijeća mjesnih odbora. Sudionici 
su se složili kako se MO neće uki-
dati, pripremit će se hodogram in-
formativnih aktivnosti, a izbori će 
se raspisati na prvoj sjednici GV-a 
poslije ljeta.

Sastanak, kojem su prisustvovali 
predsjednik GV-a Darjan Budi-
mir, gradski vijećnici i predstavnici 
stranaka koje participiraju u Vije-
ću HDZ-a, BM 365, HNS-a, SDP-a 
te GI Drugo Selo, izvršne vlasti, 
stručne službe, otvorio je grado-
načelnik Nenad Panian. Iznijeti su 
problemi vezani za funkcioniranje 
MO-a. Kako je rečeno, normativ-
ni dio je u redu, ali praksa je nešto 
drugo. Od 14 njih, koliko ih je na 
području Grada, samo su 2 funk-
cionirala kako treba. Izbore za MO 
prati i mala izlaznost, na zadnjim je 
iznosila svega 7 posto. Na raspola-
ganju svaki MO ima 10.000 kuna, 

ta sredstva bila su trošena za manje 
komunalne akcije, kulturne sadrža-
je ili kao donacije. Prije svega, uloga 
MO-a je savjetodavna, njihovi pri-
jedlozi trebali bi se ugraditi u pro-
grame održavanja i gradnje, a osi-
gurana sredstva koristiti za manje 
aktivnosti na svom području.

Sudionici sastanka bili su jedin-
stveni – Mjesni odbori neće se uki-
dati. Oni su itekako potrebni kao 
dio demokratskog procesa, spona 
između grada odnosno njegovih 
službi i stanja na terenu, prvenstve-
no informacija o potrebama stanov-
nika. Istaknuta je potreba boljeg in-
formiranja javnosti (putem letaka, 
medija, tribina) o njihovoj važnosti, 
o motivaciji i svjesnosti za rad za 
opće dobro te edukacija prije i po-
slije izbora svih koji žele sudjelovati 
u radu MO-a na svom području. 
Stoga je dogovoreno kako će se pri-
premiti hodogram informativnih 
aktivnosti, a izbori će se raspisati 
na prvoj sjednici GV-a poslije ljeta.  
                                                             amš

Sastanak na temu mjesnih odbora - 
Mjesni odbori neće se ukidati

O zaštiti djece od zlostavljanja i 
zanemarivanja
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Rukometašica Mara Budić i stolnotenisač 
Luka Martinek i treću su godinu zaredom 
proglašeni najboljim športašima Grada 

Dugog Sela na svečanoj dodjeli priznanja najboljima 
na temelju lani ostvarenih rezultata, održanoj 8. 
veljače u Gradskoj sportskoj dvorani, u organizaciji 
Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela.

Zbog izvanrednih rezultata nagrađene su dvi-
je ekipe seniorke ŽRK Dugo Selo i S.T.Š.K. Dugo 
Selo, a najbolja momčad su seniori S.T.Š.K. Dugo 
Selo. Najuspješniji treneri su Matej Mišković (MRK 
Dugo Selo), Nikola Banjeglav (Kyokushin karate 
klub „Dugo Selo“) i Željko Murat (S.T.Š.K. „Dugo 
Selo“). Zaslužni sportski djelatnik 2018. godine je 
Gordan Jurinčić iz S.T.Š.K. „Dugo Selo“.  Proglaše-
no je 36 sportskih nada, a upravo je s najmlađima i 
započela dodjela.

Svečanosti su nazočili uzvanici iz javnog života 
grada Dugog Sela kao i brojni gosti. Ovogodišnjim 
laureatima čestitali su pomoćnik glavnog tajnika 
HOO-a Siniša Krajač, izaslanica župana Zagrebač-
ke županije pročelnica za prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu Mirela Katalenac, tajnik Župa-
nijske zajednice športskih udruga Mario Makarun, 
uz domaćine gradonačelnika Dugog Sela Nena-
da Paniana i njegove zamjenike Jasminku Kokot 
Bambić i Nikolu Tominca, predsjednika Gradskog 
vijeća Darjana Budimira, gradske vijećnike, poča-
snog predsjednika ZŠU Grada Dugog Sela Zlatka 
Lasana, dopredsjednike Željka Melića i Zvonka Ka-
leba, brojne sportske djelatnike i ponosne roditelje 
uspješnih športaša. 

Svima koji pomažu razvoj športa zahvalio je do-
predsjednik ZŠU-a Dugo Selo. „Posebna zahvala 
ide roditeljima koji su uvijek tu i pomažu u reali-
zaciji svih programa. Ponosni smo i sretni što se iz 
godine u godinu naši sportaši pozivaju u reprezen-
tativne selekcije, čime naš grad postaje i grad sporta 
što treba pozdraviti, ali i podržati“, kazao je Melić. 
Na odličnim rezultatima čestitao je gradonačelnik 
Nenad Panian. „Grad će uvijek biti uz svoje mlade i 
svoju djecu, jer upravo zbog njih se sve i radi. Pono-
san sam na vaše uspjehe. Kada vas vidim na cesti, 
znam da ste sigurni, jer ste u rukama svojih trenera 
koji brinu o vama, a vi se brinete da slavu Dugog 
Sela ponesete diljem Hrvatske, pa čak i svijeta“, po-
ručio je športašima Panian.

U ime nagrađenih   obratila se Mara Budić ka-
zavši kako ih „ovakva priznanja ispunjavaju zado-
voljstvom, ali i ujedno obvezuju na još kvalitetniji i 
uspješniji rad“. Prigodni program izvela je Limena 
glazba KUD-a „Preporod“.  amš

Najbolji športaši Grada Dugog Sela u 
2018. godini Mara Budić i Luka Martinek

NAJBOLJI U PODMLATKU - POJEDINAČNO 
'08. godište i mlađi
Franka Varga– Kyokushin karate klub "Dugo 
Selo"
Dominik Cvjetićanin– Kyokushin karate klub 
„Dugo Selo“

NAJBOLJI U PODMLATKU - POJEDINAČNO 
‘06. i ’07 godište
Katja Vuković - ŽRK Dugo Selo ‘55
Luka Cvjetićanin – Kyokushin karate klub 
„Dugo Selo“

NAJBOLJI U PODMLATKU - POJEDINAČNO 
‘04. i ’05 godište
Ema Novosel - ŽRK Dugo Selo ‘55
Luka Zlatkov – S.T.Š.K. „Dugo Selo“

NAJBOLJI U PODMLATKU - POJEDINAČNO 
‘02. i ’03 godište
Paula Jakešević - ŽRK Dugo Selo ‘55
Patrik Hršak – MRK Dugo Selo

NAJBOLJI U PODMLATKU - POJEDINAČNO 
‘00. i ’01 godište
Ana Murat – S.T.Š.K. „Dugo Selo“
Josip Galić – NK Dugo Selo

NAJBOLJE EKIPE I MOMČADI U 
PODMLATKU
a) '08. godište i mlađi
Najbolja ekipa - S.T.Š.K. „Dugo Selo“
U muškoj konkurenciji nije bilo nominacija.
b) '06. i ’07. godište
U ženskoj konkurenciji nije bilo nominacija.
Najbolja momčad– MRK Dugo Selo
c) '04. i ’05. godište
Najbolja ekipa – ŽRK Dugo Selo ‘55
Najbolja momčad– MRK Dugo Selo
d) '02. i ’03. godište
Najbolja ekipa – ŽRK Dugo Selo ‘55
Najbolja momčad– MRK Dugo Selo
e) '00. i ’01. godište
Najbolja ekipa – S.T.Š.K. „Dugo Selo“
U muškoj konkurenciji nije bilo nominacija.



DUGOSELSKA kronika
Osnivači glasila: Grad Dugo Selo, Općine Brckovljani i Rugvica

Izdavač: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo
Josipa Zorića 21a, tel.: 01/2753-419, fax: 2774 130
             urednistvo@dugoselska-kronika.hr 
                    www.dugoselska-kronika.hr 
                  IBAN: HR70 2360000-1810100008

 Glavni i odgovorni urednik: Nenad HALEUŠ-MALI
 Uredništvo: Iva GRGIĆ OZIMEC, Nadica KOZIĆ, 
                   Ana-Marija ŠPRIHAL

 Grafičko uredništvo: Tihana KUŠEKOVIĆ

 Lektorica: Jelena JURIĆ

 Tisak: GRAFORAD, Rugvica, Krajnova 3, tel.: 01/ 2760-035
 Naklada: 1200

Prigodom obilježa-
vanja 10. obljetnice 
Chartera RC Dugo 

Selo i 90 godina rotarijanstva 
u Hrvatskoj, postavljena je 9. 
veljače spomen ploča dr. sc. 
Jadranku Crniću, jednom od 
najznačajnijih Dugoselaca u 
povijesti. Srce ovog velikana 
prestalo je kucati 4. travnja 
2008. godine kada je, dosto-
janstveno, kako je i živio, oti-
šao u povijest ostavivši boga-
to naslijeđe, ne samo svome 
gradu nego i cijeloj Hrvatskoj. 
Pravni stručnjak, prvi pred-
sjednik Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, pred-
sjednik Hrvatskog Crvenog 
križa, humanitarac, pokretač društvenih promje-
na, a prije svega čovjek – samo su neke od riječi 
koje su se čule od brojnih uzvanika, obitelji i pri-
jatelja. Crnić je bio član osnivačke momčadi prvog 
Rotary kluba (RC Zagreb) u samostalnoj Hrvatskoj 
i pokretač osnivanja Rotary kluba  Dugo Selo.

Spomen ploču svečano su otkrili predsjednica 
RC Dugo Selo dr. sc. Ružica Lasan Trčić, nekadaš-
nji predsjednik RC Zagreb Mirko Orešković, gra-
donačelnik dr. Nenad Panian, također rotarijanac, 
te guverner Rotary Districta 1913 Hrvatska dr. sc. 
Darko Tipurić pod čijim je pokroviteljstvom trajni 
znamen i postavljen.

„Velika mi je čast da u ime 1502 hrvatskih ro-
tarijanaca budem nazočan na otkrivanju spomen 
ploče jednom od naših utemeljitelja. Jadranko Cr-
nić učinio je snažne aktivnosti na razvoju služenja 
Hrvatskoj u Crvenom križu i rotarijanstvu i njego-
vo poslanje treba biti primjer i nama rotarijancima 
kako treba činiti maksimum i kako bi potrebiti do-
bili ono što trebaju“, podsjetio je Tipurić na njegovu 
ulogu u razvoju rotarijanstva.

Zadovoljstvo je izrazila Ana-Marija Končić, kći 
pok. Crnića: „Iznimno sam radosna i drago mi je 
da je sve počelo u jednom vedrom, veselom tonu 
jer je to slika moga tate. On je iznimno volio ljude, 
veseliti se, volio je glazbu i svoje Dugo Selo. Teško 
mi je sad naći prave riječi zahvale za sve one koji 
su ovom procesu sudjelovali, a posebno mi je drago 
što su došli Dugoselci jer je to bilo ime koje je on 
neumorno pronosio. Bio je odličan otac, uvijek je 
donosio radost. Često smo pričali o pravu, on ga 
nije samo prakticirao, tražio je da iz tog prava izađe 
pravednost i tome je čitav život težio.“

Emocije nije krio ni gradonačelnik Nenad Pa-

nian. „Ponosan sam na to što je Grad Dugo Selo i 
Rotary club, kojem i sam pripadam, obilježilo po-
stojanje jednog humanitarca. Bio je human, bio je 
nasmijan i bio je čovjek. To je ono što Dugom Selu 
treba, ljudi će to prepoznati. Napisao je 40 knjiga, 
toliko je dao za ovo društvo. Zašto govoriti stalno 
čovjek, human, čovjek–humanost“, izjavio je Pani-
an.

Predsjednica RC Dugo Selo Ružica Lasan Trčić 
govorila je o deset godina rada. „Rotarijanci su vo-
lonteri, u 130 godina rotarijanstva u svijetu glavna 
nit vodilja je kako dati sebe drugima. U naših deset 
godina realizirali smo brojne akcije. Postavljanje 
semafora u Zorićevoj kod osnovne škole jedna je 
od prvih. Prikupljali smo sredstva za instrumente 
za Glazbenu ško-
lu. Surađujemo s 
kumskim RC Se-
svete, priključili 
smo RC Maksimir 
u prikupljanju 
sredstava za en-
doskopski stup za 
pedijatriju KBC 
Rebro“, istakla 
je dodavši kako 
su cijelo vrijeme 
uključeni u svjet-
ski program bor-
be protiv dječje 
paralize „End po-
lio now“ koju provodi Rotary International. To je, 
kako se čulo i najveće rotarijansko dostignuće jer će 
ta bolest nestati.

Čestitke na obljetnici uputio je tajnik RC Sesvete 
Damir Brkić zaželjevši daljnji uspješan rad. Bila je 

ovo prigoda za dodjelu inter-
nacionalnih priznanja zasluž-
nim članovima „Paul Harris 
Fellow“. Guverner Darko 
Tipurić uručio ih je Ana-Ma-
riji Končić, Višnji Makovica, 
Vladimiru Horvatu, Ljiljani 
Čegir, Zvonimiru Ivaku, Sun-
čani Žuteković, Nenadu Pani-
anu, Nenadu Bogovcu i Ružici 
Lasan Trčić.

Među brojnim gostima bio 
je kolega i veliki Crnićev pri-
jatelj, poznati hrvatski politi-
čar i treći predsjednik Vlade 
RH, Franjo Gregurić. On se 
prisjetio Domovinskog rata 
i zajedničkog rada u HCK-u. 
„Jadranko Crnić je vrlo bitan 

i vrlo značajan čovjek. Došao sam ovdje kao čovjek 
čovjeku jer on je to zaslužio. Ponosim se našim pri-
jateljstvom i čuvat ću ga u srcu do kraja života“, re-
kao je Gregurić.

Za glazbeni dio obilježavanja bio je zadužen 
KUD „Preporod“, čiji je Crnić bio počasni pred-
sjednik. Na samom otkrivanju spomen ploče na-
stupili su Limena glazba i „Koledarice“ dok su u 
drugom dijelu programa, u Dvorani Preporod, 
nastupili još i Folklorni ansambl, veterani i Tambu-
raški sastav. Kroz program je vodio ravnatelj POU-
a i glavni urednik „Dugoselske kronike“ Nenad 
Haleuš Mali koji je podsjetio kako je upravo Crnić 
pokrenuo i bio prvi urednik ovog, jednog od naj-

starijeg, lokalnog glasila u Hrvatskoj. Okupljeni su 
pogledali i kratki film o njegovom bogatom životu 
i radu, dostupan je pod nazivom „Jadranko Crnić – 
In memoriam“ na https://www.youtube.com/watch
?v=gGOdxaBL7Pw                                             AMŠ

OBILJEŽENA 10. OBLJETNICA ROTARY CLUBA DUGO SELO: 

Otkrivena spomen ploča Jadranku Crniću


