ZAPISNIK
o radu konstituirajuće sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA održane
9. travnja 2015.godine u Vijećnici Grada Paga s početkom u 11,00 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća sazvao je predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj
županiji gospodin Ivo Gregov, a sjednicu je po ovlaštenju otvorila i vodila Kristina Božić,
dipl.iur.,voditeljica Službe za opću upravu u Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji.
Zapisnik vodi Iris Omazić – referent za pripremu sjednica u Uredu Grada Paga.
Osim gradskih vijećnika na sjednici prisutni su i: Povjerenik Vlade RH za Grad Pag
Ivo Fabijanić. gradonačelnik Željko Maržić, zamjenik gradonačelnika Dario Grašo, pročelnica
Ureda Grada Sanja Bukša Kustić, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i
prostorno uređenje Ana Šupraha, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Diogen
Šuljić, vijećnik Skupštine Zadarske županije Dušan Herenda, te predstavnica tiska Vesna
Karavanić.

UTVRĐIVANJE KVORUMA
Gospođa Kristina Božić zamolila je da se poimenično prozovu vijećnici radi
utvrđivanja kvoruma.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da sjednici prisustvuje 13 vijećnika i to:
Ivica Bobić, Dražen Crljenko, Vjekoslav Šljivo, Toni Herenda, Franči Bukša, Tino Herenda,
Stipe Žunić, Ana Kuković, Branimir Paro Vidolin, Ante Čemeljić, Davor Fabijanić, Edo
Komadina i Domagoj Vičević.
Gospođa Kristina Božić konstatirala je da se mogu donositi pravovaljane odluke te
otvorila rad konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Paga.
Zatim je zamolila vijećnike da ustanu i minutom šutnje odaju počast poginulim
braniteljima i svima koji su pali u borbi za neovisnost RH , što je učinjeno.
Istaknula je da su vijećnici uz poziv za konstituirajuću sjednicu dobili predloženi
dnevni red, koji je i pročitala, te upitala da li netko od vijećnika ima prijedloge za dopunu
dnevnog reda.
Dražen Crljenko – U ime osmorice vijećnika predlažemo dopunu Dnevnog reda.
Zatim je prijedlog u pisanom obliku predao gospođi Kristini Božić.
Kristina Božić – Osmorica vijećnika ( Branimir Paro Vidolin, Domagoj Vičević,
Ivica Bobić, Vjekoslav Šljivo,Toni Herenda, Franči Bukša, Dražen Crljenko i Edo Komadina)
predlažu dopunu dnevnog reda na način da se dodaju slijedeće točke:
točka 5. Izbor Povjerenstva za Statut,Poslovnik i normativnu djelatnost,
točka 6. Izbor Povjerenstva za Proračun i financije
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Da li ima još prijedloga za dopunu Dnevog reda?
Obzirom da drugih prijedloga nije bilo gospođa Kristina Božić dala je predloženi
dnevni red sa dopunama na glasanje.
Nakon prebrojavanja glasova, utvrđeno je da je sa 13 glasova (jednoglasno) usvojen
slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
- utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika,
- svečana prisega članova Gradskog vijeća
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
5. Izbor Povjerenstva za Statut,Poslovnik i normativnu djelatnost,
6. Izbor Povjerenstva za proračun i financije
AD – 1. IZBOR MANDATNOG POVJERENSTVA
Gospođa Kristina Božić – predan je pismeni prijedlog sedmorice vijećnika
(Branimir Paro Vidolin, Domagoj Vičević, Ivica Bobić, Vjekoslav Šljivo, Franči Bukša,
Dražen Crljenko i Edo Komadina) kojim za predsjednika Mandatnog povjerenstva predlažu
Ivicu Bobića a za članove predlažu Dražena Crljenka i Franča Bukšu.
Nakon što je pročitala prijedlog gospođa Kristina Božić upitala je da li ima još
kakav prijedlog. Budući da drugog prijedloga nije bilo, dala je prijedlog na glasanje, te je
nakon prebrojavanja glasova konstatirala da je sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa
donijeta
ODLUKA
O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA GRADA PAGA
1. U Mandatno povjerenstvo Grada Paga biraju se:
IVICA BOBIĆ – za predsjednika
DRAŽEN CRLJENKO - za člana
FRANČI BUKŠA- za člana
AD – 2. IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA I VERIFIKACIJA
MANDATA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
-Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom do
izbora predsjednika Gradskog vijeća
- Polaganje prisege članova Gradskog vijeća
Gospođa Kristina Božić zamolila predsjednika Mandatnog povjerenstva
gospodina Ivicu Bobića da pročita Izvješće o službenim rezultatima izbora za predstavničko
tijelo Grada Paga.
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Gospodin Ivica Bobić čita slijedeće:
IZVJEŠĆE
O PROVEDENIM IZBORIMA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA PAGA
I. Od ukupno 3186 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2120 birača, odnosno
66,54% od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2119 birača odnosno
766,51%. Važećih listića je bilo 2076 odnosno 97,97% dok je nevažećih listića
bilo 43, odnosno 2,03%.
II. Liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Paga su:
1. PAŠKA STRANKA –PSP
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
DEMOKRATSKI CENTAR- DC
- 633 glasova (30,49%) čime su dobili 5 mjesta u Gradskom vijeću pa su s liste
izabrani:
1. ŽELJKO MARŽIĆ
2. DARIO GRAŠO
3. IVICA BOBIĆ
4. TONI HERENDA
5. FRANČI BUKŠA
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
- 487 glasa (23,46%) čime su dobili 3 mjesta u Gradskom vijeću pa su s liste
izabrani:
1. TINO HERENDA
2. STIPE ŽUNIĆ
3. ANA KUKOVIĆ
3.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
- 198 glasa (9,54%) čime je dobila 1 mjesto u Gradskom vijeću pa je s liste izabran:
1. BRANIMIR PARO VIDOLIN
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
- 163 glasa ( 7,85%) čime je dobila 1 mjesto u Gradskom vijeću pa je s liste izabran:
1. ANTE ČEMELJIĆ
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
- 154 glasa (7,42%) čime je dobila 1 mjesto u Gradskom vijeću pa je s liste izabran:
1.DAVOR FABIJANIĆ
6. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
- 137 glasa ( 6,60%) čime je dobila 1 mjesto u Gradskom vijeću pa je s liste izabran:
1. EDO KOMADINA
7. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
- 135 glasa ( 6,50%) čime je dobila 1 mjesto u Gradskom vijeću pa je s liste izabran:
1. DOMAGOJ VIČEVIĆ
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III. Obzirom da:
- ŽELJKU MARŽIĆU zbog stupanja na dužnost Gradonačelnika Grada Paga po
zakonu miruje mandat u Vijeću Grada Paga, a za njegovog zamjenika koalicija
PAŠKE STRANKE PAG- PSP, SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE
HRVATSKE-SDP, HRVATSKE SELJAČKE STRANKE - HSS i
DEMOKRATSKOG CENTARA-DC odredila je :VJEKOSLAVA ŠLJIVA.
- DARIU GRAŠU zbog stupanja na dužnost zamjenika Gradonačelnika Grada Paga
po zakonu miruje mandat u Vijeću Grada Paga, a za njegovog zamjenika koalicija
PAŠKE STRANKE PAG- PSP, SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE
HRVATSKE-SDP, HRVATSKE SELJAČKE STRANKE i DEMOKRATSKOG
CENTARA-DC odredila je DRAŽENA CRLJENKA.
IV. Ostavke na članstvo dali su:
- BRANIMIR PARO VIDOLIN na mjesto člana u Vijeću Mjesnog odbora Pag.
- IVICA BOBIĆ na mjesto člana u Nadzorni odbor Komunalnog društva Pag.
- ANTE ČEMELJIĆ na mjesto člana u Nadzorni odbor Komunalnog drušva Pag
i u Nadzorni odbor tvrtke „Čistoća“ d.o.o.Pag
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Ivica Bobić zamolio je prisutne da se glasa o
podnesenom Izvješću.
Gospodin Tino Herenda – O Izvješću ne treba glasati već ga se samo prima na znanje.
Kristina Božić – Točno, no u Pravilniku stoji da se Izvješće prihvaća zaključkom, no
možete i primiti na znanje.
Povjerenik Vlade RH gospodin Ivo Fabijanić – Smatram da o Izvješću treba glasati
obzirom da su dva kandidata sa liste svoj mandat stavili u mirovanje, a radi se o
gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika te umjesto njih imate dva nova vijećnika.
Ante Čemeljić - Što ako glasamo negativno.
Ivo Fabijanić –Ne možete glasati negativno. Povlačim svoju diskusiju.
Obzirom na prethodne diskusije gospođa Kristina Bobić je zatražila da se o
podnesenom izvješću glasa, te isto dala na usvajane. Nakon prebrojavanja glasova konstatirala
da su vijećnici sa 13 glasova (jednoglasno) donijeli slijedeći
zaključak
1.

Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva kojim se utvrđuje da su na izborima
provedenim 8.ožujka 2015.godine u Gradsko vijeće Grada Paga izabrani:
ŽELJKO MARŽIĆ
DARIO GRAŠO
IVICA BOBIĆ
TONI HERENDA
FRANČI BUKŠA
TINO HERENDA
STIPE ŽUNIĆ
ANA KUKOVIĆ
BRANIMIR PARO VIDOLIN
ANTE ČEMELJIĆ
DAVOR FABIJANIĆ
EDO KOMADINA
DOMAGOJ VIČEVIĆ
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2. Prihvaća se Izvještaj Mandatnog povjerenstva kojim se utvrđuje da:
- ŽELJKU MARŽIĆU zbog stupanja na dužnost Gradonačelnika Grada Paga po
zakonu miruje mandat u Vijeću Grada Paga, a za njegovog zamjenika koalicija
PAŠKE STRANKE PAG- PSP, SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE
HRVATSKE-SDP, HRVATSKE SELJAČKE STRANKE - HSS i
DEMOKRATSKOG CENTARA-DC odredila je :VJEKOSLAVA ŠLJIVA.
- DARIU GRAŠU zbog stupanja na dužnost zamjenika Gradonačelnika Grada
Paga po zakonu miruje mandat u Vijeću Grada Paga, a za njegovog zamjenika
koalicija PAŠKE STRANKE PAG- PSP, SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE
HRVATSKE-SDP, HRVATSKE SELJAČKE STRANKE i DEMOKRATSKOG
CENTARA-DC odredila je DRAŽENA CRLJENKA.
3. Ostavke na članstvo dali su:
- BRANIMIR PARO VIDOLIN na mjesto člana u Vijeću Mjesnog odbora Pag.
- IVICA BOBIĆ na mjesto člana u Nadzorni odbor Komunalnog društva Pag.
- ANTE ČEMELJIĆ na mjesto člana u Nadzorni odbor Komunalnog
društva Pag i u Nadzorni odbor tvrtke „Čistoća“ d.o.o.Pag

-Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom do
izbora predsjednika Gradskog vijeća
Pročelnica Ureda Grada Sanja Bukša Kustić izvjestila je da je gospodin Željko
Maržić, prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, ali da istom
prestaje mandat vijećnika obzirom da stupa na dužnost Gradonačelnika ,a drugo izabrani
vijećnik Dario Grašo stupa na dužnost zamjenika gradonačelnika pa stoga vijećnik Ivica
Bobić, kao slijedeći izabrani kandidat s iste liste treba preuzeti vođenje sjednice.
Gospođa Kristina Božić zamolila je gospodina Ivicu Bobića da preuzme vođenje
sjednice Gradskog vijeća do izbora predsjednika Vijeća.

- Polaganje prisege članova Gradskog vijeća
Ivica Bobić - Obzirom da je usvojeno Izvješće čime je verificiran mandat novim
članovima Gradskog vijeća zamolio bih vijećnike da ustanu dok im pročitam tekst Svečane
prisege nakon čega će biti poimence prozvani i izgovoriti riječ „prisežem“
Zatim je pročitao tekst Svečane prisege.
Pročelnica Ureda Grada Sanja Bukša Kustić prozivala je poimence vijećnike koji su
izgovorili “PRISEŽEM” i pojedinačno pristupili potpisivanju teksta prisege.
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AD – 3. IZBOR POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Ivica Bobić – predan je pismeni prijedlog osmorice vijećnika ( Branimir Paro Vidolin,
Domagoj Vičević, Ivica Bobić, Vjekoslav Šljivo, Toni Herenda, Franči Bukša, Dražen
Crljenko i Edo Komadina ) kojim za predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja
predlažu Vjekoslava Šljivu a za članove predlažu Eda Komadinu i Domagoja Vičevića.
S obzirom da drugih prijedloga nije bilo predsjedavajući Ivica Bobić dao je prijedlog
na glasanje, te nakon prebrojavanja glasova konstatirao da je sa 9 glasova „za i 4 „suzdržana“
glasa donijeta
ODLUKA
O IZBORU POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. U Povjerenstvo za Izbor i imenovanja biraju se
VJEKOSLAV ŠLJIVO - za predsjednika
EDO KOMADNA
- za člana
DOMAGOJ VIČEVIĆ
- za člana
AD – 4 IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Kristina Božić – prijedlozi za predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća se
podnose odvojeno i odvojeno se o njima glasa.
Ivica Bobić – predan je pismeni prijedlog sedmorice vijećnika (Branimir Paro
Vidolin, Domagoj Vičević, Ivica Bobić, Vjekoslav Šljivo, Toni Herenda, Franči Bukša i
Dražen Crljenko ) koji za predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga predlažu Edu
Komadinu, a za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Paga Tonia Herendu.
Upitao je da li ima još kakav prijedlog, ali drugog prijedloga nije bilo.
Ante Čemeljić - nemam drugog prijedloga no obzirom da se radi o osobi koja će u ove
slijedeće dvije godine uz Gradonačelnika predstavljati Grad Pag zanima me koje su to osobine
predloženog vijećnika.Da li su menađerske, poduzetničke ili dr. Molio bih da nam netko od
potpisanih to obrazloži.
Ivica Bobić – Kao što sam rekao imamo sedmoricu vijećnika koji su dali prijedlog da
predsjednik bude Edo Komadina, a to su: Branimir Paro Vidolin, Domagoj Vičević, Ivica
Bobić, Vjekoslav Šljivo, Toni Herenda, Franči Bukša i Dražen Crljenko. Mi smo ovo
razmotrili i naš prijedlog je bio za Edu Komadinu, a to je čovjek koji je u ove dvije godine bio
vijećnik i smatramo da svojim djelovanjem i radom zaslužuje tu funkciju. Smatram da o tome
ne trebamo raspravljati.
Ante Čemeljić – Vijećnica je mjesto gdje se o tome treba raspravljati, a ne kafići ili
ulica.
Kristina Božić- O tome možete raspraviti na slijedećoj sjednici Vijeća, a sada
možete glasati za ili protiv. Stoga molim da glasate.
Predsjedavajući Ivica Bobić dao je na glasanje prijedlog da se Edo Komadina izabere
na mjesto predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga.
Nakon prebrojavanja glasova konstatirao je da je sa 12 glasova „za i 1 glasom „protiv“
donijeta
ODLUKA
O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA
Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga bira se.
EDO KOMADINA
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Kristina Božić - Obzirom da je izborom predsjednika Gradskog vijeća konstituirano
Gradsko vijeće, temeljem vašeg pravilnika odsvirati će se himna RH te molim sve da ustanu.
Odsvirana je himna Republike Hrvatske.
Predsjedavajući Ivica Bobić zamolio je novoizabranog predsjednika Vijeća da preuzme
vođenje sjednice.
Novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Edo Komadina zahvalio je na ukazanom
povjerenju uz vjeru da će se u Vijeću raditi na dobrobit Paga i svih građana Grada Paga.
Predsjednik Vijeća Edo Komadina istaknuo je da se nastavlja sa radom po utvrđenim
točkama dnevnog, a to je izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Paga.
Edo Komadina - osim zaprimljenog pismenog prijedloga sedmorice vijećnika (Branimir
Paro Vidolin, Domagoj Vičević, Ivica Bobić, Vjekoslav Šljivo, Franči Bukša, Dražen
Crljenko i Edo Komadina) da se Toni Herenda izabere za potpredsjednika Gradskog vijeća
da li ima još koji prijedlog?
Za riječ se javio Tino Herenda – Koliko podrazumijevam, a vezano za potpise
vijećnika koji ovo predlažu, vidim da je formiran jedan blok stranaka uz vladajuću ekipu,
pretpostavljam da su preostali vijećnici oporba, te da je ostavljeno oporbi da dade prijedlog
za drugog potpredsjednika Vijeća.
Sanja Bukša Kustić - Temeljem Statuta Gradsko vijeće Grada Paga ima dva
potpredsjednika na način da se jednog bira iz reda predstavničke većine, a drugog iz reda
predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Tino Herenda – Za sada nemam prijedloga za drugog potpredsjednika, ali mogu
zaključiti da se u oporbenom bloku nalaze vijećnici HDZ-a, HSP i nezavisni vijećnik Davor
Fabijanić.
Obzirom da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Vijeća Edo Komadina dao je na
glasanje prijedlog sedmorice vijećnika da se Toni Herenda izabere na mjesto potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Paga.
Nakon prebrojavanja glasova konstatirao je da je sa 13 glasova (jednoglasno) donijeta
ODLUKA
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA
Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Paga bira se:
TONI HERENDA
Edo Komadina – Da li ima prijedloga za drugog potpredsjednika.
Obzirom da nije bilo prijedloga, predlažem da donesemo zaključak da se o tome
odluči na slijedećoj sjednici Vijeća. Tko je za takav prijedlog?
Nakon prebrojavanja glasova predsjednik Vijeća konstatirao je da su vijećnici sa
13 glasova „za“ (jednoglasno) donijeli
Zaključak
Na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća nakon što se zaprime prijedlozi donijeti će se
odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća.

7

AD – 5. IZBOR POVJERENSTVA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU
DJELATNOST
Edo Komadina – predan je pismeni prijedlog sedmorice vijećnika (Branimir Paro
Vidolin, Domagoj Vičević, Ivica Bobić, Vjekoslav Šljivo, Franči Bukša, Dražen Crljenko i
Edo Komadina) kojim za predsjednika Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost predlažu Tonia Herendu a za članove Branimira Paro Vidolina i Antu Čemeljića.
Da li ima još koji prijedlog?
S obzirom da drugih prijedloga nije bilo predsjednik Vijeća Edo Komadina dao je
prijedlog na glasanje, te nakon prebrojavanja glasova konstatirao da je sa 11 glasova „za“ i
2 „suzdržana“ glasa donijeta
ODLUKA
O IZBORU POVJERENSTVA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU
DJELATNOST
1.U Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost biraju se.
TONI HERENDA - za predsjednika
BRANIMIR PARO VIDOLIN - za člana
ANTE ČEMELJIĆ
- za člana

AD - 6. IZBOR POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Edo Komadina – predan je pismeni prijedlog sedmorice vijećnika (Branimir Paro
Vidolin, Domagoj Vičević, Ivica Bobić, Vjekoslav Šljivo, Franči Bukša, Dražen Crljenko i
Edo Komadina) kojim za predsjednika Povjerenstva za proračun i financije predlažu Antu
Čemeljića, a za članove Mira Butkovića, Marinka Maržića, Dejana Kurilića i Zlatka Šuljića.
Da li ima još prijedloga?
Obzirom da drugih prijedloga nije bilo predsjednik Vijeća Edo Komadina dao je
prijedlog na glasanje, te nakon prebrojavanja glasova konstatirao da je sa 11 glasova „za“ i
2 „suzdržana“ glasa donijeta
ODLUKA
O IZBORU POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
U Povjerenstvo za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Paga biraju se:
za predsjednika: ANTE ČEMELJIĆ
za članove:
MIRO BUTKOVIĆ
MARINKO MARŽIĆ
DEJAN KURILIĆ
ZLATKO ŠULJIĆ
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Za riječ je zamolio Povjerenik Vlade RH za Grad Pag Ivo Fabijanić.
Ivo Fabijanić - Koristim priliku da vas izvjestim da će se primopredaja imeđu mene i
Gradonačelnika Grada Paga obaviti u ponedjeljak. Zahvaljujem svim djelatnicima gradske
uprave koji su mi pomogli u radu u ova protekla 2,5 mjeseca. Vama svima čestitam na
uspjehu što ste postali vijećnici Grada Paga. Zamolio bih vas da ne preskačete natpis na ulazu
u ovu zgradu te da se toga sjetite kad zapnete u radu. Želimm Vam puno uspjeha u radu i
neka nam ovaj puta Pag bude ponosan na vijećnike koje je izabrao sa stranačkih ili
pojednačnih lista.
Gradonačelnik Željko Maržić – Evo konstituirano je Vijeće. Čestitam predsjedniku na
izboru. Ovo što je rekao Povjerenik, to bi bile i moje misli upućene vama. Bio sam vijećnik u
jednom mandatu i trudio sam se koliko sam mogao u okviru svojih mogućnosti da doprinesem
radu Vijeća. Pozvao bih vas na suradnju i konstruktivan rad. Nadam se da ćemo se viđati kroz
ugodan rad na slijedećm sjednicama Vijeća. Čestitam svima.
Tino Herenda – Obzirom na radno vrijeme vijećnika bilo bi dobro da pokušamo
sjednice Gradskog vijeća pomaknuti za kasniji sat oko 12,00 ili 13,00 sati ili poslijepodne,
odnosno navečer.
Također predlažem da se pri glasovanju točno zapisnički konstatira kako je koji
vijećnik glasovao obzirom da je do sada bilo u tisku netočnih informacija o glasovanju.
Prozivali su se neki vijećnici da su glasali protiv,a zapravo su tako glasali drugi vijećnici.
Predlažem da se ta odredba ugradi u Poslovnik odnosno Statut. Mislim da bi to bio
demokratski iskorak u radu ovog tijela.
Predsjednik Vijeća Edo Komadina konstatirao je da je sjednica završila sa radom po
utvrđenim točkama dnevnog reda te zahvalio na suradnji.
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