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REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI

Gradsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/18
URBROJ: 2137/02-04/2-17-1
Križevci, 26. lipnja 2017.
ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca održane 26. lipnja 2017. godine u
gradskoj vijećnici u Križevcima s početkom u 10,00 sati.
Cijeli tijek sjednice tonski je snimljen, a prijepis snimke prilaže se ovom zapisniku.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Križevaca otvara gospođa Elizabeta Repić Perković,
predstojnica Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji sukladno ovlaštenju
Vlade RH.
Predstojnica pozdravlja izabrane članove Gradskog vijeća, gradonačelnika i njegove
zamjenike i sve ostale prisutne, čestita svima na izboru i poziva pročelnicu Stručne službe
Grada gospođu Anu Lukačić-Lojen da prozove novoizabrane članove Gradskog vijeća radi
utvrđivanja kvoruma.
Nakon što je pročelnica prozvala novoizabrane članove Gradskog vijeća, predstojnica
konstatira da sjednici od 21člana prisustvuje 21 član Gradskog vijeća.
Sjednici su još prisutni: Mario Rajn, gradonačelnik Grada, Danijel Šaško i Mario
Martinčević, zamjenici gradonačelnika, Ana Lukačić Lojen, pročelnica Stručne službe, Darko
Masnec, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Anđelko Nervo, pročelnik
Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti, mr.sc. Mladen Tenodi, pročelnik
Upravnog odjela za društvene djelatnosti; Elizabeta Repić Perković, predstojnica Ureda
državne uprave u Koprivničko - križevačkoj županiji, mediji: Radio Križevci, Radio Kaj,
HRT, VTV, RKC, Križevci.Info, Prigorski.hr, Epodravina, Glas Podravine i Prigorja;
Dragutin Andrić i Dijana Marković, službenici Stručne službe Grada te Danica Zagorec,
savjetnica za Gradsko vijeće, ujedno i zapisničarka.
Nakon izvođenja himne "Lijepa naša domovino", predstojnica čita prijedlog dnevnog
reda koji je dat u sazivu za sjednicu, a potom Gradsko vijeće, jednoglasno usvaja sljedeći
DNEV I RED:
- utvrđivanje kvoruma
1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova Gradskog
vijeća,
- Utvrđivanje članice/člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika,
- Polaganje svečane prisege članica/članova Gradskog vijeća,
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3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.
Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
Predstojnica predlaže da se izabere Mandatna komisija koja se sastoji od predsjednika i
dva člana, a zadaća je da Gradskom vijeću podnese izvješće o izabranim članovima i da rješava
sva pitanja koja se odnose na mandatna prava članova Gradskog vijeća. Zatim predlaže da se u
Mandatnu komisiju izaberu:
Igor Frbežar, za predsjednika,
Štefica Wolf, za članicu,
Hrvoje Gužvinec, za člana.
Predstojnice pita da li netko ima drugačiji prijedlog.
Kako nema drugih prijedloga, predstojnica stavlja iznijeti prijedlog na glasovanje.
Gradsko vijeće, jednoglasno (21 glas "za") donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Mandatna komisija preuzima potvrde o izboru članova Gradskog vijeća i povlači se radi
pripreme Izvješća, a predstojnica određuje kratku stanku.
Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova Gradskog vijeća
Nakon stanke, predstojnica poziva predsjednika Mandatne komisije g. Igora Frbežara koji
podnosi Izvješće o provedenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Križevaca, imenima
izabranih članova, te zamjenicima članova koji počinju obnašati dužnost.
Sukladno Izvješću, mandat se verificira sljedećim članovima Gradskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SAŠA RUŽIĆ
DUBRAVKO PICIG
ŠTEFICA WOLF
EDUARD KRMPOTIĆ
ANA KONČURAT
IGOR FRBEŽAR
TENA TEKLIĆ
SANELA STRUČIĆ
MATO DEVČIĆ
STJEPAN PERŠIN
NEVEN JAKI
ĐURO KLOPOTAN
IVAN MAJDAK
MIHAELA KEMENOVIĆ
MARKO KATANOVIĆ
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

DEJAN PERNJAK
BRANKO HRG
IVICA ŠVAGELJ
JADRANKA STRUČIĆ
MARIJAN VUKOVIĆ
HRVOJE GUŽVINEC

Predstojnica upoznaje da sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima do izbora
predsjednika Gradskog vijeća konstituirajućoj sjednici predsjeda prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Kandidacijska lista grupe birača dobila je najviše glasova. Čast da predsjeda ovom
konstituirajućom sjednicom Gradskog vijeća ima gospodin Saša Ružić koji se nalazi na
Kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3., obzirom da se pod rednim brojem 1. i 2. nalaze
gradonačelnik g. Mario Rajn i njegov zamjenik g. Danijel Šaško kojima mandat u Gradskom
vijeću miruje po sili zakona zbog obnašanja nespojive dužnosti.
Predsjedatelj Saša Ružić zahvaljuje na ukazanoj časti, pozdravlja sve članove i goste te
upoznaje da sukladno odredbi članka 6. Poslovnika Gradskog vijeća članovi Gradskog vijeća
daju prisegu.
Predsjedatelj poziva članice i članove da ustanu zatim umjesto njih izgovara prisegu
koju na kraju svi članovi potvrđuju izgovorom riječi "prisežem", a ujedno je i potpisuju.
Točka 3.
Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Predsjedatelj upoznaje da sukladno odredbi članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća, na
konstituirajućoj se sjednici bira Odbor za izbor i imenovanja koji ima predsjednika,
potpredsjednika i tri člana.
Predlaže da se u Odbor izaberu:
1. Dubravko Picig, za predsjednika,
2. Saša Ružić, za potpredsjednika,
3. Ana Končurat, za članicu,
4. Dejan Pernjak, za člana,
5. Marijan Vuković, za člana.
Predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu, a predsjedatelj pita da li netko ima
drugačiji prijedlog.
Za riječ se javlja g. Branko Hrg koji ukazuje na dosadašnju kao i praksu vijeća drugih
jedinica lokalne samouprave da većinu članova odbora (3 člana) ima vladajuća većina, a
ostale (2 člana) opozicija pa pita koji vijećnici čine vladajuću većinu. Nakon stanke koju je
zatražio Branko Hrg, Eduard Krmpotić upoznaje da parlamentarnu većinu sačinjavaju
nezavisni vijećnici, vijećnici SDP-a i HSS-a te da će kod predlaganja članova u ostalim
odborima voditi brigu o participaciji članova iz oporbe.
Kako nema drugog prijedloga, predsjedatelj stavlja iznijeti prijedlog na glasovanje.
Gradsko vijeće, većinom glasova (13 "za" i 8 "protiv"), donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
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Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.
Predsjedatelj upoznaje da sukladno odredbama Statuta Grada Križevaca i Poslovnika
Gradskog vijeća, Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik i jedan
potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda
predstavničke manjine, na njihov prijedlog i to većinom glasova svih vijećnika. Prijedlozi
kandidata za predsjednika i potpredsjednike daju se pojedinačno. Vijećnik može podržati
samo jedan prijedlog kandidata za predsjednika i jedan prijedlog za potpredsjednika. Zatim
poziva da se iznose prijedlozi kandidata za predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća.
Za riječ se javlja Eduard Krmpotić koji predlaže za predsjednika Marka Katanovića.
Prijedlog je potpisom podržalo 14 vijećnika.
Marko Katanović za potpredsjednika Gradskog vijeća predlaže Eduarda Krmpotića.
Prijedlog je potpisom podržalo 14 vijećnika.
Nakon stanke koju je zatražio Mato Devčić, za potpredsjednika iz reda predstavničke
manjine Neven Jaki predlaže Matu Devčića. Prijedlog je potpisom podržalo 8 vijećnika.
Kandidati izjavljuju da kandidaturu prihvaćaju, a potpisi vijećnika koji podržavaju
kandidature nalaze se u prilogu ovog zapisnika.
Gradsko vijeće, većinom glasova (12 glasova "za") za predsjednika Gradskog vijeća
izabire MARKA KATANOVIĆA.
Predsjedatelj čestita izabranom predsjedniku i konstatira da je izborom predsjednika
konstituirano Gradsko vijeće.
Predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje na izboru i preuzima daljnje vođenje sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća stavlja na glasovanje izbor predloženih kandidata za
potpredsjednike, a Gradsko vijeće, jednoglasno (21 glas "za"- pojedinačno glasovanje za
svakog kandidata) za potpredsjednike Gradskog vijeća izabire: EDUARDA KRMPOTIĆA i
MATU DEVČIĆA.
Rješenje o izboru:
a) predsjednika Gradskog vijeća,
b) potpredsjednika Gradskog vijeća.
Rješenja se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.
Nakon toga prisutnima su se prigodnim riječima obratili gradonačelnik gospodin
Mario Rajn i potpredsjednik Gradskog vijeća gospodin Mato Devčić.
Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 11,15 sati.
ZAPISNIČARKA
Danica Zagorec

PREDSJEDNIK
Marko Katanović

