ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 18.lipnja 2013.
godine u 16,30 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini

Uvodnu riječ u ime sazivača konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
prema čl.87.st.1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br.144/12) i Odluke Ministra
uprave od 29.05.2013. godine dala je predstojnica Ureda državne uprave u KZŽ gña. ðurña
Barić-Dakić, dipl.iur. Pozdravila je gradonačelnika Grada Krapine g.Zorana Gregurovića,
čestitala mu na izboru, njegove zamjenike, potom je pozdravila sve prisutne i zaželjela puno
uspjeha u daljnjem radu kao članova vijeća Grada Krapine.
Nadalje je zamolila voditelja zapisnika,
gradskog vijeća.

da se napravi prozivka svih prisutnih članova

Konstatirala je, da je prema izvršenoj prozivci utvrñeno, da je sjednici nazočno 17 članova
gradskog vijeća, što je dovoljan broj za donošenje pravovaljanih odluka, a to su:
PRISUTNI: Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Tomislav Lež,
Jelena Drndić, Krunoslav Tušek, Željko Pavić, Zdravko Štefanić, Ivka Pavlinić, Tamara
Presečki, Tomislav Pernjek, Luka Frljužec, Željko Vincelj, Nenad Sikirica, Robert Cerovečki,
Alen Spiegl,
OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:
Predstavnice Ureda državne uprave u KZŽ ( u ime sazivača sjednice) gña. ðurña Barić
Dakić, dipl.iur. – predstojnica i Mirjana Valjavec,Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko
Varjačić, zamjenik gradonačelnika, pročelnici Vlasta Bočkaj, Snježana Pelin, Jelena Milčić,
Miroslav Ivić, voditelj zapisnika te predstavnici medija
Nakon utvrñivanja kvoruma dala je na glasovanje dnevni red koji su članovi vijeća primili uz
poziv za današnju konstituirajuću sjednicu te je nakon glasovanja utvrdila da je jednoglasno
usvojen slijedeći

DNEVNI RED

Utvrñivanje kvoruma
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
- utvrñivanje člana gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- svečana prisega članova gradskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika gradskog vijeća
5. Slobodna riječ

T O Č K A 1.
Izbor Mandatne komisije

Predstojnica gña.ðurña Barić-Dakić pozvala je prisutne gradske vijećnike da iznesu
svoje prijedloge za članove Mandatne komisije.
Ispred 10 članova koalicije SDP-HNS-HSU g.Nenad Sikirica je predložio slijedeće
članove:
-

Nenad Sikirica, član
Luka Frljužec, član
Ispred 7 članova koalicije HDZ, ZDS i HSLS g.Ivica Hršak je predložio :

-

Jelenu Drndić, za predsjednicu

Kako drugih prijedloga nije bilo, predloženo je dala na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirala je, da je jednoglasno donijeta slijedeća
ODLUKA
1.
•
•
•

U Mandatnu komisuju i z a b i r u se slijedeći članovi:
Jelena Drndić, predsjednica
Nenad Sikirica, član
Luka Frljužec, član

2. Komisija iz toč.1. ove Odluke na konstituirajućoj sjednici, izvješćuje gradsko vijeće
o provedenim izborima i imenima izabranih članova za vijećnike, podnijetim
ostavkama i stavljanju mandata vijećnika u mirovanje te o zamjenicima članova koji
umjesto njih započinju obavljati dužnost vijećnika, te izvješćuje da su ispunjeni
zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika
3. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.
Predstojnica Ureda državne uprave gña.Barić-Dakić predlaže pauzu od 10 min. da Mandatna
komisija pripremi izvješće.
T O Č K A 2.
Izvješće Mandatne komisije i svečana prisega članova Gradskog vijeća

Predstojnica državnog ureda gña.Barić-Dakić poziva predsjednicu Mandatne komisije da
predoči članovima vijeća cjelokupno izvješće sa rezultatima izbora za predstavničko tijelo
Grada Krapine provedenih dana 19.05.2013.. godine kao i o podnesenim prijedlozima za
mirovanje te o prijedlozima njihovih zamjenika.
Predsjednica Mandatne komisije gñica.Jelena Drndić pročitala je izvješće o provedenim
izborima za predstavničko tijelo Grada Krapine održanim dana 19.05.2013. godine u tekstu
koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Takoñer je obavijestila članove gradskog vijeća, da je g.Zoran Gregurović podnio zahtjev za
mirovanje mandata člana gradskog vijeća radi obavljanja nespojive dužnosti – izabran za
gradonačelnika Grada Krapine. Takoñer je istakla, da je Koalicijska lista HDZ-ZDS-HSLS
pismenim putem obavijestila ovo vijeće , da dužnost zamjenika za člana gradskog vijeća
g.Zorana Gregurovića obnaša g.Goran Kunštek. U nastavku je obavijestila članove gradskog
vijeća, da je Koalicijska lista SDP-HSU obavijestila ovo vijeće pismenim putem, da dužnost
zamjenika članice gradskog vijeća gñe.Alojzije Herceg obnaša g.Luka Frljužec.
Nakon obavijesti o stavljanju mandata u mirovanje predsjednica Mandatne komisije pročitala
je ponovno članove Gradskog vijeća Grada Krapine kako slijede:
Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Tomislav Lež, Jelena
Drndić, Krunoslav Tušek, Željko Pavić, Zdravko Štefanić, Ivka Pavlinić, Tamara
Presečki, Tomislav Pernjek, Luka Frljužec, Željko Vincelj, Nenad Sikirica, Robert
Cerovečki, Alen Spiegl,
Predsjednica Mandatne Komisije gñica.Jelena Drndić je istakla, da je utvrñeno kako je
koalicijska lista HDZ-ZDS-HSLS dobila najveći broj glasova, te se s te liste utvrñuje
privremeni predsjedatelj Gradskog vijeća, a to je g.Mladen Gregurović, jer je g.Zoran
Gregurović svoj mandat stavio u mirovanje.
Kako nije bilo drugih prijedloga ni pitanja konstatirano je, da su članovi gradskog vijeća primili
gore navedeno Izvješće Mandatne komisije za znanje.
G.Mladen Gregurović kao privremeni predsjedatelj nastavlja sa tijekom konstituirajuće
sjednice.
Poziva izabrane članove vijeća na davanje svečane prisege u tekstu koji će pročitati te ih
nakon toga moli da isti tekst svečane prisege vlastoručno potpišu.
Nakon pročitanog teksta Prisege, članovi gradskog vijeća su riječju “PRISEŽEM” dali
prisegu, te su nakon toga vlastoručno potpisali tekst prisege u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika

T O Č K A 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanje

Privremeni predsjedavatelj je istakao, da Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i 4
člana, a koji se biraju na konstituirajućoj sjednici.
Ispred koalicije SDP-HNS-HSU g.Nenad Sikirica dao je slijedeći prijedlog:
-

Ivka Pavlinić, za predsjednicu
Robert Cerovečki, za člana
Tama Presečki, za člana

Ispred koalicije HDZ-ZDS-HSLS g.Ivica Hršak dao je slijedeći prijedlog:
-

Goran Kunštek, za člana
Krunoslav Tušek, za člana

Kako drugih prijedloga nije bilo, predloženo je dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je, da je jednoglasno donijeta slijedeća

ODLUKA
o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
1. U Odbor za izbor i imenovanje i z a b i r u
-

se slijedeći članovi :

Ivka Pavlinić, predsjednica
Robert Cerovečki, član
Tamara Presečki, član
Goran Kunštek, član
Krunoslav Tušek, član

2. Odbor iz toč.1. ove Odluke predlaže izbor, imenovanje i razrješenje
predsjednika i potpredsjednika gradskog vijeća, predsjednike i članove radnih tijela
gradskog vijeća, predstavnike grada u raznim tijelima, ustanovama i drugim pravnim
osobama, daje mišljenje o prijedlozima izbora, imenovanja i razrješenja koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji te obavlja i druge poslove utvrñene aktima Gradskog
vijeća Grada Krapine.
3. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

T O Č K A 4.
•

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika gradskog vijeća

Privremeni predsjedatelj obaviještava da se prema Poslovniku o radu vijeća, predsjednik i
potpredsjednici biraju na konstituirajućoj sjednici, bilo na prijedlog Odbora ili najmanje 1/3
članova vijeća.
Nenad Sikirica ističe ispred 10 članova vijeća koalicije SDP-HNS-HSU da su predložili za
predsjednika Gradskog vijeća
- g.Željka Pavića
a za potpredsjednika gradskog vijeća g.Nenada Sikiricu
Ispred koalicije HDZ-ZDS-HSLS g.Ivica Hršak istakao je da za potpredsjednika gradskog
vijeća predlažu g.Mladena Gregurovića
Kako drugih prijedloga nije bilo, predloženo je dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je, da su jednoglasno donijete slijedeće
I
ODLUKA
o izboru predsjednika Gradskog vijeća grada Krapine
1. ŽELJKO PAVIĆ iz Krapine, Bregovita 40 A i z a b i r e se za predsjednika
Gradskog vijeća Grada Krapine.
2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine

II
1.
ODLUKA
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krapine

1. NENAD SIKIRICA iz Krapine, Kralja Tomislava 27, i z a b i r e se za
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krapine.
2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

2.
ODLUKA
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krapine
1. MLADEN GREGUROVIĆ iz Krapine, Ivana Rendića 15 i z a b i r e se
za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krapine.
2. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.
Novoizabrani predsjednik gradskog vijeća g.Željko Pavić zahvalio se na ukazanom
povjerenju te je nastavio voñenje sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine.
Radi održavanja redovne sjednice gradskog vijeća predlaže se dopuna dnevnog reda i to sa
slijedećim točkama:
-

Izbor Odbora za statutarno pravna pitanja
Izbor Odbora za financije i proračun

Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćena dopuna dnevnog reda današnje
konstituirajuće sjednice tako da će Dnevni red sa dopunom glasiti:
-

toč.5. Izbor Odbora za statutarno pravna pitanja
toč.6. Izbor Odbora za financije i proračun
toč.7. Slobodna riječ
T O Č K A 5.

Izbor Odbora za statutarno pravna pitanja
Predsjednik gradskog vijeća poziva da se daju prijedlozi za članove Odbora za statutarno
pravna pitanja.
Nenad Sikirica ističe ispred 10 članova vijeća koalicije SDP-HNS-HSU da predlažu
članove Odbora
-

Zdravko Štefanić, za predsjednika
Nenad Sikirica, za člana
Tomislav Pernjek, za člana

Ispred koalicije HDZ-ZDS-HSLS g.Ivica Hršak istaknuo je da za članove Odbora predlažu:

za

-

Mladen Gregurović, za člana
Tomislav Lež, za člana

Predsjednik gradskog vijeća dao je navedene prijedloge za članove Odbora za statutarno
pravna pitanja na glasovanje te je nakon glasovanja konstatirao, da je jednoglasna donijeta
slijedeća
ODLUKA
o izboru Odbora za statutarno pravna pitanja
1. U Odbor za statutarno pravna pitanja i z a b i r u
-

se slijedeći članovi vijeća:

Zdravko Štefanić, predsjednik
Nenadf Sikirica, član
Tomislav Pernjek, član
Mladen Gregurović, član
Tomislav Lež, član

2. Odbor iz toč.1. ove Odluke utvrñuje prijedlog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Krapine i njihove izmjene te usmjerava rad stručnih službi u njihovoj izradi, razmatra
prijedlog odluka i drugih općih akata koje donosi gradsko vijeće, daje mišljenje o njihovoj
usklañenosti sa zakonima, statutom i drugim propisima, daje mišljenje o aktima koje gradsko
vijeće potvrñuje ili daje suglasnost, ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje
vjerodostojnog tumačenja, utvrñuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata,
kao i sve druge poslove utvrñene statutom, poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća Grada
Krapine.
3. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.
T O Č K A 6.
Izbor Odbora za financije i proračun
Predsjednik gradskog vijeća poziva da se daju prijedlozi za članove Odbora za financije i
proračun
Nenad Sikirica ističe ispred 10 članova vijeća koalicije SDP-HNS-HSU da predlažu
članove Odbora
-

Željka Vincelja, za predsjednika
Željka Pavića, za člana
Alena Spiegela, za člana

Ispred koalicije HDZ-ZDS-HSLS g.Ivica Hršak istaknuo je da za članove Odbora predlažu:
-

Josipa Kozinu, za člana
Ivicu Hršaka, za člana

za

Predsjednik gradskog vijeća dao je navedene prijedloge za članove Odbora za financije i
proračun na glasovanje te je nakon glasovanja konstatirao, da je jednoglasno donijeta
slijedeća
ODLUKA
o izboru Odbora za financije i proračun
1. U Odbor za financije i proračun i z a b i r u
-

se slijedeći članovi:

Željko Vincelj, predsjednik
Željko Pavić, član
Alen Spiegel, član
Josip Kozina, član
Ivica Hršak, član

2. Odbor iz toč.1. ove Odluke razmatra i daje mišljenje o prijedlogu gradskog
proračuna, njegovih izmjena i dopuna, privremenog financiranja i godišnjeg obračuna
proračuna, razmatra i daje mišljenje o prijedlogu odluka o lokalnim porezima i naknadama,
razmatra i daje mišljenje o prijedlozima drugih akata financijskog poslovanja Grada te obavlja
i druge poslove utvrñene statutom i odlukama Gradskog vijeća Grada Krapine.
3. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

T O Č K A 7.
Slobodna riječ
Novoizabrang predsjednika Gradskog vijeća g.Željka Pavića kao i članove gradskog vijeća
Grada Krapine pozdravio je te im čestitao gradonačelnik Grada Krapine g.Zoran Gregurović,
sa željom da ovo gradsko vijeće svojim zajedničkim radom djeluje na dobrobit Grada
Krapine.
g.Željko Pavić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine zahvaljuje se na podršci i
čestitkama te ističe, da će svoj rad usmjeriti na dobrobit Grada Krapine. Isto tako poziva
gradonačelnika, njegove zamjenike kao i članove gradskog vijeća da mu se obrate ako im je
potrebna bilo kakova pomoć na realizaciji EU projekata.
Nadalje je predložio, da je iduća sjednica Gradskog vijeća održi od 01. do 05.07. ili od 07. do
12.07.2013. godine te da se za istu pripreme izvješća o radu gradskih poduzeća.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Pavić

ZAPISNIK VODILA:
Branka Stipić

