
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Ivanić-Gradu, 18. lipnja 2013.



 
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održana je dana 18. lipnja 2013. 
godine s početkom u 11,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1. 
 
Zapisnik vodi Marija Čehko – viša stručna suradnica za pravne poslove u gospodarstvu. 
 
Ostali prisutni: 

1. Javor Bojan Leš – gradonačelnik 
2. Željko Posilović – zamjenik gradonačelnika 
3. Gordana Brcković – zamjenica gradonačelnika 
4. Katarina Belec – predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji 
5. Vlatka Berlan Vlahek – pročelnica Upravnog odjela za razvoj grada 
6. Ana Dujić – viša stručna suradnica za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća 
7. Marija Čehko – viša stručna suradnica za pravne poslove u gospodarstvu 
8. javnost 
9. Obiteljski radio Ivanić 

 
 
Konstituirajuću sjednicu saziva i otvara (sukladno čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima 
(Narodne novine broj 144/12) čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne 
i područne (regionalne) samouprave (ili njegov izaslanik).  
 
Katarina Belec – Poštovane dame i gospodo, pozdravljam sve vijećnike Gradskog vijeća koji su 
izabrani na izborima 19. svibnja 2013. godine, ujedno im čestitam te otvaram konstituirajuću 
sjednicu. 
 
Himna i minuta šutnje za sve poginule branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata. 
 
Katarina Belec – Dozvolite da pozdravim nazočne goste, gradonačelnika i njegove zamjenike, 
pročelnike i predstavnike medija. Dozvolite da se predstavim, ja sam Katarina Belec, predstojnica 
Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, po ovlaštenju Vlade RH sam ovlaštena za 
otvaranje i predsjedanje konstituirajućoj sjednici do izbora predsjedatelja, odnosno prve izabrane 
osobe s liste koja je na izborima dobila najveći broj glasova. Molim stručnu suradnicu da li postoji 
kvorum. 
Nazočno je 16 vijećnika i ispunjeni su uvjeti za konstituiranje Gradskog vijeća. 
 
 
 
Utvrđujem dnevni red: 
 
1. Izbor Mandatne komisije 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata 

-  Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora 
predsjednika 

 -         Svečana prisega članova predstavničkog tijela 
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela 
 
Utvrđeni red se ne može mijenjati i dopunjavati, sadrži samo točke koje su nužne za izbor 
predsjednika Gradskog vijeća jer izborom predsjednika Vijeće je konstituirano. Nakon izbora 
predsjednika, moguće je da nastavite sjednicu prema vašem dnevnom redu. 
 

1. TOČKA 
 



Skrenula bi pozornost na članka 42. Statuta i 21. Poslovnika, Mandatna komisija ima 
predsjednika/cu i četiri člana. Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz 
redova vijećnika, na prijedlog 1/3 vijećnika (najmanje 6 vijećnika). 
 
Preda mnome je prijedlog. 
 
U Mandatnu komisiju predlažu se: 
 
1. Željko Pongrac – za predsjednika, 
2. Tomislav Cuvaj – za člana, 
3. Sanjo Mahovlić Vučinić 
4. Tomislav Kunovec 
5. Gordana Kanić 
 
Dajem ovaj prijedlog na raspravu. Zaključujem raspravu i ako nemate drugih, dat ću prijedlog na 
glasovanje. 
 
Prijedlog je usvojen većinom od 16 glasova, odnosno jednoglasno te je donesena Odluka o izboru 
Mandatne komisije. 
 

2. TOČKA 
 
Prelazimo se na točku 2. Dnevnog reda. Molim predsjednika Mandatne komisije da podnese 
izvješće. 
 
Željko Pongrac – Zahvaljujem.  
 
Na temelju Rezultata izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada koje je 
objavilo Gradsko izborno povjerenstvo kao konačne dana 23. svibnja 2013. godine, Mandatna 
komisija utvrdila je sljedeće: 
Na izborima za članice/članove Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanim dana 19. svibnja 
2013. godine od ukupno 12.341 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 5.864 birača, odnosno 
47,52%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 5.864 birača, odnosno 47,52%. 
Važećih listića bilo je 5.674, odnosno 96,76%. Nevažećih je bilo 190 listića, odnosno 3,24% 
Na izborima se sa osam (8) kandidacijskih lista biralo 17 članica/članova Gradskog vijeća te je 
ostvaren sljedeći rezultat: 
 

- sa zajedničke liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Hrvatske seljačke stranke 

(HSS) i Hrvatske čiste stranke prava (HČSP) izabrano je 9 članova 

- sa zajedničke liste Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), Hrvatske stranke 

umirovljenika (HSU) i Hrvatske socijalno liberalne stranke (HSLS) izabrano je 5 članova 

- s liste Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati (HNS) izabrana su 2 člana 

- s liste Hrvatski laburisti – stranka rada izabran je 1 član 
 

Utvrđuje se da su, u skladu s navedenim u točki I. ovog Izvješća, u Gradsko vijeće Grada Ivanić-
Grada izabrani sljedeći članice/članovi: 

 
1. JAVOR BOJAN LEŠ  
2. STJEPAN KLAK  
3. SANJA RADOŠEVIĆ  
4. MARIO MIKULIĆ  
5. ŽELJKO BREZOVEČKI  
6. ŽELJKO POSILOVIĆ  



7. TOMISLAV CUVAJ  
8. MILICA PILIČIĆ  
9. GORDANA BRCKOVIĆ  
10. BORISLAV KOVAČIĆ  
11. IGOR MUŽINA  
12. DRAGO DIANEK  
13. ILIJA KRIŠTIĆ  
14. IGOR CEPETIĆ  
15. KREŠIMIR MALEC  
16. GORDANA KANIĆ  
17. MARTIN LAŠKARIN 
 
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ivanić-Grada je dana 06. lipnja 2013. godine (KLASA: 013-
01/13-01/01, URBROJ:238/10-03/06-13-75), nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru 
za gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, objavilo konačne rezultate izbora iz kojih proizlazi da je za 
gradonačelnika izabran Javor Bojan Leš, a za zamjenike gradonačelnika Željko Posilović i 
Gordana Brcković. 
 
Utvrđuje se da sukladno odredbi članka 78. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 
broj 144/12) član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može biti gradonačelnik i 
njegovi zamjenici te im sukladno odredbi članka 90. stavka 4. istog zakona mandat u 
predstavničkom tijelu miruje po sili zakona. 
 
Slijedom navedenog, mandat izabranih članova predstavničkih tijela – Javora Bojana Leša, 
gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, Željka Posilovića, zamjenika gradonačelnika i Gordane 
Brcković, zamjenice gradonačelnika, miruje po sili zakona. 
  
Sukladno članku 81. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima za zamjenike članova čiji mandat 
miruje, Sporazumom o zamjenicima Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada zaključenim dana 12. 
lipnja između Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Hrvatske seljačke stranke (HSS) i Hrvatske 
čiste stranke prava (HČSP) određeni su kako slijedi: 
 
1. za zamjenika Javora Bojana Leša određen je Željko Pongrac, 
 
2. za zamjenika Željka Posilovića određen je Tomislav Kunovec,  
 
3. za zamjenicu Gordane Brcković određena je Sanja Mahovlić Vučinić. 
 
 
Katarina Belec – konstatiram da ste upoznati s izvješćem Mandatne komisije te ste isto primili na 
znanje. Dame i gospodo, ovime je utvrđen sastav vašeg vijeća koje će predstavljati grad i donositi 
odluke koje su bitne za sve građane. Još jedna moja dužnost je da utvrdim prvog izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova nastavlja voditi sjednicu kao predsjedavajući do 
izbora predsjednika Vijeća (sukladno čl. 87. st. 5. Zakona o lokalnim izborima). Izvještena sam da 
je to g. Stjepan Klak pa ga molim da zauzme moje mjesto i nastavi voditi sjednicu. 
 
Stjepan Klak – Zahvaljujem. Pozdravljam predstojnicu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj 
županiji, gospođu Katarinu Belec, gradonačelnika Grada Ivanić-Grada i njegove zamjenike kao i 
sve nazočne dame i gospodu. Čestitam vijećnicima i želim vam uspjeh u mandatu. 
 
Sukladno članku 3. Poslovnika Gradskog vijeća, izgovorit ću tekst prisege u cijelosti, nakon čega 
ću prozivati vijećnice i vijećnike poimenično, te će se svaki vijećnik, odnosno vijećnica ustati i 
izgovoriti riječ “PRISEŽEM”. 
 
Molim vas i da potpišete tekst prisege i očitovanja koje ste dobili pri dolasku i da ih, nakon što 
prisegnete, predate višoj stručnoj suradnici za poslove Gradskog vijeća. 



 
Tekst prisege glasi  
 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada obavljati 
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta 
Grada Ivanić-Grada, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada 
Ivanić- Grada”. 
 
Prisegnuli su svi vijećnici osim vijećnika g. Borisa Kovačića koji nije nazočio sjednici. 
 
Stjepan Klak – Zaključujem  2. točku pa prelazimo na 3. točku dnevnog reda. 
 

3. TOČKA 
 

Stjepan Klak - Sukladno članku 23. Poslovnika Gradskog vijeća, Odbor za izbor i imenovanja čine 
predsjednik i četiri člana. Odbor  za  izbor  i  imenovanja  bira  se  na  prvoj  sjednici Gradskog 
vijeća u pravilu iz redova vijećnika Gradskog vijeća, na prijedlog 1/3 vijećnika. 
 
Prijedlog za predsjednika i članove Odbora za izbor i imenovanja utvrđen je od strane 1/3 
vijećnika.  
 
U Odbor za izbor i imenovanja predlažu se: 

1. Željko Brezovečki 
2. Sanja Mahovlić Vučinić 
3. Milica Piličić 
4. Goran Maričić 
5. Krešimir Malec 
 
Stjepan Klak – Otvaram raspravu o predloženom. Ima li još kakvih prijedloga?  
Zaključujem raspravu i dajem prijedlog na glasovanje.  
Utvrđujem da je prijedlog usvojen jednoglasno, sa 16 glasova za. 
 

4. TOČKA 
 

Stjepan Klak – Sukladno člancima 10. i 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, 
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika i to prvog i drugog potpredsjednika. 
Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem. 
Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz 
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik 
može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 
potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja. 
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova. 
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 
izborni postupak u cijelosti. 
 

Sada ću odrediti pauzu od 10 minuta da se Odbor za izbor i imenovanja sastane i dade prijedloge. 
 
 
 



Stjepan Klak – Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da iznese  prijedloge za izbor 
predsjednika/ce i potpredsjednike Gradskog vijeća. 
 
Željko Brezovečki – Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo vijećnici. 
 

1. Temeljem članka 44. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 
07/2009 i 02/2013) Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog za izbor Predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada.  
Za izbor Predsjednika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada predlaže se: MARIO MIKULIĆ 
IZ IVANIĆ-GRADA, HERCEGOVAČKA 5. 
 

Stjepan Klak – Ja bih dao prijedlog predsjednika na glasovanje. Tko je za? Utvrđujem da je 
predsjednik g. Mario Mikulić izabran sa 16 glasova za, odnosno jednoglasno. 
 
 

2. Temeljem članka 44. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 
07/2009 i 02/2013) Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog za izbor 1. 
Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada.  
Za izbor prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada predlaže se: 
STJEPAN KLAK IZ LIJEVOG DUBROVČAKA, SAVSKA 97. 

 
Stjepan Klak – Ja bih dao prijedlog 1. potpredsjednika na glasovanje. Tko je za? Utvrđujem da je 
predsjednik g. Stjepan Klak izabran sa 15 glasova za, odnosno jednoglasno. 
 

 
3. Temeljem članka 44. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 

07/2009 i 02/2013) Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog za izbor Predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada.  
Za izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada predlaže se: 
GORDANA KANIĆ IZ IVANIĆ-GRADA, DUBROVAČKA 3 i IGOR CEPETIĆ IZ IVANIĆ-
GRADA, NOVA ULICA 7. 
 
Moram napomenuti da su sakupili dovoljan broj potpisa 

 
Stjepan Klak: Dajem prijedlog za 2. potpredsjednika na glasovanje. 

1. Gordana Kanić – 12 za, 4 suzdržana. 
2. Igor Cepetić – 4 za, 3 suzdržana i 9 protiv. 

 
Utvrđujem da je za 2. potpredsjednika izabrana gđa. Gordana Kanić. 
Čestitam svim izabranim kandidatima, ja bi da nastave dalje voditi sjednicu. 
 
Katarina Belec – Budući da ste izabrali predsjednika, završeno je konstituiranje sjednice. Ja se 
sada povlačim, a vi možete nastaviti s dopunjenim dnevnim redom. 
 
Stjepan Klak – Ja vam zahvaljujem, gđo. Balec i dajem pauzu 10 minuta. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća, g. Mario Mikulić – Zahvaljujem vam se na iskazanom povjerenju što 

ste me izabrali za Predsjednika Gradskog vijeća, a osobito onima koji su me podržali. 

Mandat Predsjednika GV za mene predstavlja čast, ali isto tako odgovornost te Vas vijećnike 

pozivam na suradnju i zajedništvo kako bismo u budućem radu bili što učinkovitiji u rješavanju 

zadataka i ostvarivanju ciljeva koji su pred nama, a u svrhu bržeg i boljeg napretka i razvoja 

našega grada Ivanić-Grada te da građanima Ivanić-Grada osiguramo bolje i ugodnije življenje u 

našem gradu, Ivanić-Gradu. 



Isto tako zahvaljujem predstojnici ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji gđi. Katarini Belec 

koja je sazvala i otvorila današnju Konstituirajuću sjednicu. 

S obzirom da mi odredbe Poslovnika Gradskog vijeća daju takvu ovlast, sada predlažem da se 
Dnevni red današnje sjednice dopuni sljedećim točkama  
 
5. Izbor predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 
 
6. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 
 
 
Dajem na glasovanje dopunjeni Dnevni red. Tko je za? 
 
Utvrđujem da je usvojena predložena dopuna Dnevnog reda većinom od 16 glasova, odnosno 
jednoglasno. 
 

4. TOČKA 
 

Mario Mikulić – Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i četiri člana. Sukladno članku 17. 
Poslovnika, predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi u pravilu iz reda 
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, ukoliko 
zakonom nije određeno drugačije.  
 
Prijedlog za predsjednika i članove Odbora za Statut i Poslovnik utvrđen je od strane Odbora za 
izbor i imenovanje. 
 
Pozivam predsjednika Odbora da iznese prijedlog. 
 
Željko Brezovečki - Na temelju članka 32. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik broj 07/09 
i 02/13), te članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik broj 
07/09 i 02/13), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. 
lipnja 2013. godine, donijelo je sljedeću Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i 
Poslovnik. 
U  Odbor za Statut i Poslovnik biraju se: 
 
1. Željko Pongrac iz Ivanić-Grada, Stjepana Gregorka 73 – za predsjednika 
2. Krešimir Orešković iz Ivanić-Grada, Krijesnice 5 
3. Tomislav Kunovec iz Ivanić-Grada, Savska 125 
4. Goran Leš iz Ivanić-Grada, Športska 8 
5. Gordana Kanić iz Ivanić-Grada, Dubrovačka 3 
 
Mario Mikulić – Otvaram raspravu po iznesenom prijedlogu. Da li se netko javlja za riječ? Ukoliko 
se nitko ne javlja, dajem na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za Statut i 
Poslovnik. 
Utvrđujem da je prijedlog usvojen većinom od 16 glasova. 
Prelazimo na 6. točku Dnevnog reda. 
 

6 TOČKA 
 

Mario Mikulić - Odbor za financije i proračun ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik radnog 
tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi u pravilu iz reda znanstvenih, stručnih i drugih 
javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, ukoliko zakonom nije određeno drugačije.  
 
Prijedlog za predsjednika i članove Odbora za financije i proračun utvrđen je od strane Odbora za 
izbor i imenovanje. 



 
Pozivam predsjednika Odbora da iznese prijedlog. 
 
Željko Brezovečki – Dame i gospodo vijećnici, na temelju članka 32. Statuta Grada Ivanić-Grada 
(Službeni glasnik broj 07/09 i 02/13), te članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-
Grada (Službeni glasnik broj 07/09 i 02/13), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na konstituirajućoj 
sjednici održanoj dana 18. lipnja 2013. godine, donijelo je sljedeću Odluku o izboru predsjednika i 
članova Odbora za financije i proračun. 
 
U  Odbor za financije i proračun biraju se: 
 
1. Sanja Radošević iz Ivanić-Grada, Savska 53 – za predsjednika 
2. Marija Dujmović iz Ivanić-Grada, Milke Trnine 19 
3. Milivoj Maršić iz Ivanić-Grada,  
4. Ivica Gregčević iz Lijevog Dubrovčaka, Gregčevićeva 5 
5. Ilija Krištić iz Šumećana, Ivanićgradska 56 
 
Mario Mikulić – Otvaram raspravu po iznesenom prijedlogu. 
Da li se netko javlja za riječ? 
Ukoliko se nitko ne javlja, dajem na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora 
za financije i proračun. 
Utvrđujem da je prijedlog usvojen većinom od 16 glasova za, odnosno jednoglasno. 
 
Mario Mikulić – Još jednom vam zahvaljujem na iskazanom povjerenju u izboru za Predsjednika 

Gradskog vijeća.  

 

ZAPSNIK IZRADILA:             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Marija Čehko                        Mario Mikulić  




