
 

 

Z A P I S N I K 

 

 sa 1. sjednice (konstituirajuće) Gradskog vijeća Donja Stubica, održane 17. lipnja 2013. godine u 

Gradskoj vijećnici Donja Stubica. 

 

 Započeto u 18,00 sati. 

 

Nazočni članovi: AnĎelko Glivar, Tomislav Čičko, Krešimir Fišter, Stanko Repar, Robert Hren, Darko       

 Kuzman, Renata Dolenec, Miljenko Jagarčec, Nikola Boromisa, Jasminka Marija Cerc, Luka 

 Grabušić, Romano Glavač, Vjekoslav Matuša, Miljenko Hrenek (došao na 2.točku dnevnog 

 reda). 

Odsutan: Krunoslav Vnučec (op.). 

 

Ostali nazočni: ĐurĎa Barić Dakić, predstojnica Ureda državne uprave u Krapinsko 

    zagorskoj županiji 

  Mirjana Valjavec, pomočnica predstojnice Ureda državne uprave u 

Krapinsko zagorskoj županiji 

  Juraj Srebačić, gradonačelnik Grada Donja Stubica 

  Luka Tepeš, zamjenik gradonačelnika Grada Donja Stubica 

  Vesna Tomašković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada 

  Mladen Knezić, Radio Stubica 

 

 Ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji ĐurĎa Barić Dakić 

otvara konstituirajuću sjednicu, pozdravlja nazočne, te im čestita na izboru i želi puno uspjeha u radu. 

 Zamoljava pročelnicu da prozove nazočne. 

 

 Pročelnica vrši prozivku. 

 

 ĐurĎa Barić Dakić utvrĎuje da je na sjednici nazočna većina, odnosno 13 članova od ukupno 15 

članova, te da vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 Predlaže dnevni red, koji su vijećnici primili u pozivu na sjednicu.. 

 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći 

 

D n e v n i    r e d  

  

1. Izbor Mandatne komisije, 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika, 

- Svečana prisega članova Gradskog vijeća 

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

5. Slobodna riječ. 

 

  Prelazi se na rad prema utvrĎenom dnevnom redu. 

 

 

Točka 1 

    Izbor Mandatne komisije 

 

ĐurĎa Barić Dakić iznosi da prema Poslovniku Gradskog vijeća Mandatna komisija ima 

predsjednika i 2 člana, a bira se na konstituirajućoj sjednici na prijedlog privremenog predsjedatelja ili 

najmanje pet vijećnika javnim glasovanjem. 
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ĐurĎa Barić Dakić predlaže, za predsjednika Mandatne komisije Tomislava Čička, a za članove 

Darka Kuzmana i Miljenka Jagarčeca. 

 

ĐurĎa Barić Dakić pita da li ima drugih prijedloga.  

Drugih prijedloga nema. 

ĐurĎa Barić Dakić daje prijedlog za Mandatnu komisiju na glasovanje. 

 

UtvrĎuje, da je sa 13 glasova “ZA” izabrana Mandatna komisija u sastavu: 

- za predsjednika Tomislav Čičko 

- za članove Darka Kuzman i Miljenka Jagarčec. 

 

Rješenje o izboru Mandatne komisije prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ĐurĎa Barić Dakić daje pauzu od 10 minuta da Mandatna komisija pripremi izvješće. 

 

Točka 2. 

           Izvješće Mandatne komisije i svečana prisega članova vijeća 

 

 ĐurĎa Barić Dakić moli predsjednika Mandatne komisije gosp. Tomislava Čička da podnese 

izvješće o rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća. 

 

 Tomislav Čičko čita Izvješće Mandatne komisije. 

 

 ĐurĎa Barić Dakić navodi da se o izvješću Mandatne komisije ne glasuje, već se ono samo daje 

Gradskom Vijeću na znanje.  

 (Na sjednicu dolazi vijećnik Miljenko Hrenek) 

 

 ĐurĎa Barić Dakić konstatira da su izabrani članovi Gradskog vijeća grada Donja Stubica, kao 

što je to navedeno u Izvješću Mandatne komisije. 

Iznosi da do izbora predsjednika, konstituirajućoj sjednici predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske 

liste koja je dobila najviše glasova. UtvrĎuje  da je Lista HDZ i ZDS dobila najviše glasova, a prvi član 

je AnĎelko Glivar, dr.med.  

 Poziva g. AnĎelka Glivar da preuzme voĎenje sjednice. 

      Predsjedavatelj AnĎelko Glivar  pozdravlja nazočne i preuzima voĎenje sjednice. 

         Poziva izabrane vijećnike na davanje svečane prisege.   

      Vijećnici pojedinačno daju svečane prisege i potpisuju tekst svečene prisage. 

 

 Izvješće Mandatne komisije, te svečane prisege prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 3. 

                               Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

 

 AnĎelko Glivar iznosi da prema Poslovniku Gradskog vijeća Komisija za izbor i imenovanje ima 

predsjednika i 4 člana, a bira se na konstituirajućoj sjednici na prijedlog privremenog  predsjedatelja ili 

najmanje pet vijećnika, iz reda vijećnika javnim glasovanjem. 

 Pismeni prijedlog dali su vijećnici AnĎelko Glivar, Tomislav Čičko, Krešimir Fišter, Stanko 

Repar, Robert Hren, Darko Kuzman, i Miljenko Hrenek  i predlažu da se za predsjednika Komisije 

izabere Stanko Repar, za članove Robert Hren, Tomislav Čičko i Romano Glavač 
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 AnĎelko Glivar  pita ima li još prijedloga za 1 člana. 

 

 Renata Dolenec predlaže za još jednog člana Nikolu Boromisa. 

 

 AnĎelko Glivar  daje prijedloge na glasovanje. 

 

 Gradsko vijeće jednoglasno donosi Rješenje o izboru Komisiju za izbor i imenovanja.   

 

 Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 AnĎelko Glivar daje pauzu od 10 minuta da Komisija za izbor i imenovanja pripremi prijedlog 

za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća. 

 

Točka 4. 

               Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća 

 

 AnĎelko Glivar iznosi da prema Poslovniku Gradskog vijeća, Vijeće ima predsjednika i dva 

potpredsjednika. 

 Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih 

vijećnika. 

 Predsjednik se bira na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje pet 

vijećnika Gradskog vijeća.  

 Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrĎen potpisom vijećnika. 

 Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog za samo jednog kandidata. 

  

 Izbor predsjednika Gradskog vijeća 

 AnĎelko Glivar iznosi da imamo dva pismena prijedloga za izbor predsjednika. 

Vijećnici AnĎelko Glivar, Tomislav Čičko, Krešimir Fišter, Stanko Repar, Robert Hren, Darko 

Kuzman, i Miljenko Hrenek  i predlažu da se za predsjednika izabere AnĎelko Glivar 

Vijećnici Renata Dolenec, Miljenko Jagarčec, Nikola Boromisa, Jasminka Marija Cerc, Vjekoslav 

Matuša i predlažu da se za predsjednika izabere Krunoslava Vnučeca. 

 Miljenko Hrenek pita dali je predloženi vijećnik suglasan s tim prijedlogom obzirom da nije 

prisutan na sjednici. 

 ĐurĎa Barić Dakić iznosi da ne mora biti prisutan odnosno ne mora biti suglasan, ali se može 

žaliti na slijedećoj sjednici. 

 Vjekoslav Matuša iznosi da se Krunoslav Vnučec izjasnio da prihvaća prijedlog za predsjednika 

Gradskog vijeća.  

Vesna Tomašković pita dali ima veze što nije dao svečanu prisegu. 

ĐurĎa Barić Dakić iznosi da je to svečani čin, više simbolički.        

            AnĎelko Glivar daje na glasovanje prijedlog: 

-  da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere AnĎelko Glivar 

 Vijeće za taj prijedlog glasuje sa 9 glasova “ZA” 4 glasa „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANIM“ 

glasom 

- da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere Krunoslav Vnučec 

 Vijeće za taj prijedlog glasuje sa 5 glasova “ZA” 8 glasova „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANIM“ 

glasom. 

 AnĎelko Glivar konstatira da je izabran za predsjednika Gradskog vijeća i zahvaljuje na izboru i 

povjerenju.  

 Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Izabrani predsjednik Gradskog vijeća preuzima voĎenje sjednice. 
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  Izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća. 

 

Predsjednik AnĎelko Glivar iznosi da se prema Poslovniku Gradskog vijeća potpredsjednici 

biraju, u pravilu jedan iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke 

manjine na njihov pismeni prijedlog. 

Predsjednik AnĎelko Glivar konstatira da su zaprimljena tri pismena  prijedloga za izbor 

potpredsjednika. 

1. Daje na glasovanje prijedlog  da se za potpredsjednika izabere Luka Grabušić. 

Gradsko vijeće sa 9 glasova “ZA”  2 glasa“PROTIV” i 3 „SUZDRŽANA“glasa, glasa o tom prijedlogu. 

2. Daje na glasovanje prijedlog za da se za potpredsjednika izabere Miljenko Hrenek. 

Gradsko vijeće sa 9 glasova “ZA”  2 glasa“PROTIV” i 3 „SUZDRŽANA“glasa, glasa o tom prijedlogu. 

3.Daje na glasovanje prijedlog za da se za potpredsjednika izabere Miljenko Jagarčec 

Gradsko vijeće sa 4 glasa “ZA”  4 glasa“PROTIV” i 6„SUZDRŽANA“glasa,  glasa o tom prijedlogu. 

 

Predsjednik AnĎelko Glivar konstatira da su za potpredsjednike Gradskog vijeća izabrani Luka 

Grabušić i Miljenko Hrenek.  

 

 Rješenje o izboru dva potpredsjednika Gradskog vijeća prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 5. 

                                    Slobodna riječ 

  

 AnĎelko Glivar, zahvaljuje se na povjerenju, poziva vijećnike na podršku i suradnju. U pripremi 

je radna sjednica Gradskog vijeća. Pozdravlja Gradonačelnika. 

 Miljenko Hrenek zahvaljuje se na povjerenju što je izabran za potpredsjednika Gradskog vijeća, 

nada se još boljoj suradnji. 

 Juraj Srebačić, gradonačelnik pozdravlja vijećnike, čestita svima na izboru, zahvaljuje na 

dosadašnjoj suradnji i poziva i dalje na suradnju. Osnovati će se neformalna radna tijela iz raznih 

djelatnosti koja će biti stručna i pomagati u obavljanju dužnosti, očekuje suradnju svih stranaka. 

Zahvaljuje se na dosadašnjoj suradnji iznosi da je uvijek na raspolaganju, ali moli za pristojnost u 

ophoĎenju i odgovornost u radu. 

 

 AnĎelko Glivar još jednom se zahvaljuje svima na radu i suradnji i poziva na osvježenje. 

 

 Završeno u 18,55 sati 

 

 

 

     Zapisničar               Predsjednik 

     Vesna Tomašković, dipl.prav.     AnĎelko Glivar, dr.med. 

     


