KLASA:
021-01/17-01/5
URBROJ: 2211/04-1-17-3
ZAPISNIK
sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina održane
05. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) u dvorani za sastanke Općine Konjščina, Ulica Ivice
Gluhaka 13, Konjščina
Početak u 17,05 sati
Sjednica je sazvana temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ br. 144/12 i 121/2016) i Odluke Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/1701/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-3 od strane Predstojnice Ureda državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji.
N A Z O Č N I ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivica Crneković, Ružica Kosovec, Rajko Prugovečki, Stjepan Kereša, Ankica Grošek, Ljerka
Sović, Ivan Keliš, Martina Čopor, Miljenko Štabek, Neven Kurtoić, Anita Krok, Antonio Goričk i
Mladen Majcen, dipl.ing.agr.
OSTALI NAZOČNI:
Ivanka Stanković i i Maja Jerneić Piljek - ovlaštene predstavnice Ureda državne uprave u
Krapinsko-zagorskoj županiji
Mirko Krznar – Općinski načelnik
Vladimir Hađina – zamjenik Općinskog načelnika
Nevenka Benjak – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina
Arijana Mačković – administrativni referent
Goran Zorc – stambeno-komunalni referent - zadužen za izvođenje himne RH
Brankica Pazman - zapisničarka
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća započela je himnom Republike Hrvatske.
Gđa. Ivanka Stanković – ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj
županiji otvorila je Konstituirajuću sjednicu, pozdravila i čestitala na izboru Općinskom načelniku
i zamjeniku Općinskog načelnika kao i izabranim vijećnicima
- zamolila pročelnicu Nevenku Benjak da prema popisu prozove članove vijeća
Pročelnica Nevenka Benjak – izvršila poimeničnu prozivku članova vijeća - sjednici je
nazočno 13 vijećnika
Gđa. Ivanka Stanković – utvrđuje da je sjednici nazočno 13 vijećnika - to je ukupni broj od
kojeg se i vijeće sastoji i vijeće može donositi pravovaljane odluke.
- iznosi da je u pozivu primljen dnevni red od 5 točaka te pročitala isti
Dnevni red primljen u pozivu utvrđen na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ br. 144/12 i 121/2016) i Odluke Ministarstva uprave, KLASA: 02301/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-3 i isti dostavljen izabranim članovima Općinskog
vijeća Općine Konjščina na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine i ostalim pozvanima.
Gđa. Ivanka Stanković - predlaže dopunu dnevnog reda jednom točkom i to: „Izbor Odbora
za Statut i poslovnik“, te pita da li ima još kakovih dopuna ili primjedbi
– drugih dopuna niti primjedbi nije bilo te daje prijedlog dopune dnevnog reda na
glasanje
- prijedlog dopune dnevnog reda prihvaćen je jednoglasno sa 13 glasova „ZA“
- nadalje, daje dnevni red sa dopunom na prihvaćanje
Općinsko vijeće jednoglasno je sa 13 glasova “ZA” prihvatilo dnevni red.

-2DNEVNI RED:
- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća
5. Izbor Odbora za Statut i poslovnik
6. Slobodna riječ.
Gđa. Ivanka Stanković – utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen dnevni red te se prelazi na rad
prema istom
TOČKA 1. Izbor Mandatne komisije
Gđa. Ivanka Stanković – ukazuje da se na konstituirajućoj sjednici bira Mandatna komisija na
prijedlog privremenog predsjedavatelja ili međustranačkog dogovora te postavlja pitanje da li
ima prijedloga
Gosp. Ivica Crneković – iznosi prijedlog utvrđen na međustranačkom sastanku održanom 02.
lipnja 2017. godine i to: Ljerka Sović – za predsjednicu, a za članove Stjepan Kereša, Rajko
Prugovečki, Neven Kurtoić i Anita Krok.
Gđa. Ivanka Stanković – pita da li ima drugih prijedloga – drugih prijedloga nema,
- pročitala predložene članove Mandatne komisije i daje prijedlog na glasovanje
Općinsko vijeće jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU
o izboru Mandatne komisije
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Konjščina biraju se:
1. Ljerka Sović, Konjščina, Varaždinska cesta 31 - predsjednica
2. Stjepan Kereša, Konjščina, Gornja Konjščina 21 - član
3. Rajko Prugovečki, Konjščina, Pešćeno 28 - član
4. Neven Kurtoić, Konjščina, Pionirska ulica 4 - član
5. Anita Krok, Konjščina, Vukovarska ulica 14 - članica
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“
Gđa. Ivanka Stanković – daje kratku pauzu kako bi Mandatna komisija pripremila Izvješće o
provedenim izborima
Članovi Mandatne komisije i gđa. Nevenka Benjak povukli su se u drugu prostoriju kako
bi pripremili Izvješće. Nakon njihovog povratka prešlo se na točku 2. dnevnog reda
TOČKA 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
Gđa. Ivanka Stanković – moli predsjednicu Mandatne komisije gđu. Ljerku Sović da
podnese izvješće o rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Konjščina
Gđa. Ljerka Sović – podnijela Izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima
Općinskog vijeća, te o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima članova
- od ukupno 3.069 birača upisanih u popis birača glasovalo 1.793 birača, odnosno 58,42
%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.793 birača, odnosno 58,42%, važećih
listića bilo je 1.760, odnosno 98,16%, a nevažećih je bilo 33 listića, odnosno 1,84 %.

-3- pročitala koliko su pojedine liste dobile glasova, te tko su izabrani vijećnici Općinskog
vijeća i to: Mirko Krznar, Vladimir Hađina, Ivica Crneković, Ružica Kosovec, Rajko Prugovečki,
Stjepan Kereša, Ankica Grošek, Ljerka Sović, Miljenko Štabek, Neven Kurtoić Anita Krok,
Antonio Gorički i Mladen Majcen, dipl.ing.agr.
- gosp. Mirko Krznar izabran je za Općinskog načelnika, a gosp. Vladimir Hađina izabran
je za zamjenika Općinskog načelnika te im mandat miruje po sili zakona
- stranke iz čijih redova su izabrani predložile su zamjenike sa kandidacijske liste i to:
Ivana Keliša i Martinu Čopor
- temeljem navedenog, članovi Općinskog vijeća su: Ivica Crneković, Ružica Kosovec,
Rajko Prugovečki, Stjepan Kereša, Ankica Grošek, Ljerka Sović, Ivan Keliš, Martina Čopor,
Miljenko Štabek, Neven Kurtoić, Anita Krok, Antonio Gorički i Mladen Majcen, dipl.ing.agr.
Mandatna komisija potvrđuje mandat gore navedenih članova Općinskog vijeća.
Gđa. Ivanka Stanković – zahvaljuje predsjednici Mandatne komisije – ukazuje da se o tome ne
glasa već se Izvješće prima na znanje.
Općinsko vijeće donijelo je
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima Općinskog
vijeća, te o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima članova Općinskog
vijeća Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Konjščina, KLASA: 021-01/17-01/5,
URBROJ: 2211/04-1-17-2 od 05.06.2017. godine.
Izvješće je prilog ovom Zaključku.
Izvješće Mandatne komisije sastavni je dio ovog Zapisnika.
Gđa. Ivanka Stanković – iznosi da sjednicu nastavlja voditi prvi slijedeći izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, a to je gosp. Ivica Crneković
- poziva ga da preuzme vođenje sjednice
Gosp. Ivica Crneković – zauzeo mjesto predsjedavajućeg, pozdravio sve i čestitao na izboru
te nastavlja sa vođenjem sjednice
- poziva izabrane vijećnike na davanje svečane prisege te ih zamolio da ustanu i nakon
pročitanog teksta izreknu riječ “prisežem” i potpišu prisegu
Izabrani vijećnici su ustali te je predsjedavajući pročitao tekst prisege:
“ Prisežem da ću prava i dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Konjščina obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog razvoja Općine Konjščina i Republike Hrvatske, da
ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta
Općine Konjščina i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”.
Vijećnici su izrekli riječ “Prisežem”
Gđa. Arijana Mačković - podijelila članovima tekst prisege na potpis - članovi Općinskog
vijeća potpisali su i vratili potpisane prisege.
TOČKA 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje.
Predsjedavajući gosp. Ivica Crneković – nastavlja sa vođenjem sjednice te iznosi da je na
međustranačkom dogovoru 02. lipnja 2017. godine dogovoreno da se u Odbor za izbor i
imenovanje predlažu: Ružica Kosovec – za predsjednicu, Ivan Keliš, Martina Čopor, Miljenko
Štabek i Antonio Gorički za članove
- drugih prijedloga nema te daje prijedlog na glasovanje
Općinsko vijeće jednoglasno je sa 13 glasova “ZA” donijelo
ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanje
U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Konjščina biraju se:
1. Ružica Kosovec, Konjščina, Donja Konjščina 43, za predsjednicu

-42.
3.
4.
5.

Ivan Keliš, Konjščina, Klimen 28, za člana
Martina Čopor, Konjščina, Krapinska cesta 1, za članicu
Miljenko Štabek, Konjščina, Bočadir 4, za člana
Antoni Gorički, Konjščina, Jertovec 174, za člana

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“
Gosp. Ivica Crneković – daje pauzu kako bi Odbor za izbor i imenovanje pripremio izvješće, te
su članovi Odbora za izbor i imenovanje i pročelnica Nevenka Benjak izašli u drugu prostoriju
kako bi pripremili izvješće
- nakon njihovog povratka prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda
TOČKA 4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjedvajući gosp. Ivica Crneković – moli predsjednicu Odbora za izbor i imenovanje
Ružicu Kosovec da iznese prijedlog za izbor predsjednika Općinskog vijeća
Gđa. Ružica Kosovec – iznosi da Odbor za izbor i imenovanje predlaže za predsjednika
Općinskog vijeća gosp. Ivicu Crnekovića
Gosp. Ivica Crneković – zahvaljuje, pita da li ima neki drugi prijedlog
- drugih prijedloga nema te daje na glasanje prijedlog da se za predsjednika Općinskog
vijeća imenuje Ivica Crneković
Općinsko vijeće jednoglasno je sa 13 glasova “ZA” donijelo
ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Konjščina
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Konjščina izabran je:
Ivica Crneković, OIB: 10756837164, Konjščina, Jertovec 126.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivica Crneković - zahvaljuje na ukazanom povjerenju,
iznosi da je važan razvoj naše Općine te se nada dobroj suradnji i donošenju jednoglasnih
odluka
- nastavlja voditi sjednicu, te moli predsjednicu Odbora za izbor i imenovanje Ružicu
Kosovec da iznese prijedlog za izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća
Gđa. Ružica Kosovec – iznosi da Odbor za izbor i imenovanje predlaže za potpredsjednika
Općinskog vijeća iz redova predstavničke većine gosp. Rajka Prugovečkog, a iz redova
predstavničke manjine gosp. Miljenka Štabeka
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivica Crneković – pita da li ima drugih prijedloga
– drugih prijedloga nema,
Pročelnica Nevenka Benjak – ukazuje da se glasa zasebno za svakog kandidata
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivica Crneković daje na glasovanje prijedlog da se za
potpredsjednika Općinskog vijeća imenuje Rajko Prugovečki – prihvaćeno jednoglasno sa 13
glasova “ZA”
- nadalje daje na glasovanje prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća
imenuje Miljenko Štabek - prihvaćeno jednoglasno je sa 13 glasova “ZA”
Općinsko vijeće jednoglasno je sa 13 glasova “ZA” donijelo
ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Konjščina

-5Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Konjščina izabrani su:
Rajko Prugovečki, OIB: 05467783538, Konjščina, Pešćeno 28 i
Miljenko Štabek, OIB: 93120355768, Konjščina, Bočadir 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“
TOČKA 5. Izbor Odbora za statut i poslovnik
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivica Crneković – ukazuje da Odbor za statut i
poslovnik ima predsjednika i 4 člana
- na međustranačkom sastanku dogovoreno da se za predsjednika bira Ivica Crneković,
a za članove Ankica Grošek, Ljerka Sović, Anita Krok i Mladen Majcen.
- da li ima drugih prijedloga
- drugih prijedloga nema te daje na glasovanje prijedlog o izboru Odbora za statut i
poslovnik
Općinsko vijeće jednoglasno je sa 13 glasova “ZA” donijelo
ODLUKU
o izboru Odbora za statut i poslovnik
U Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Konjščina biraju se:
1. Ivica Crneković, Konjščina, Jertovec 126, za predsjednika
2. Ankica Grošek, Konjščina, Turnišće 43, za članicu
3. Ljerka Sović, Konjščina, Varaždinska cesta 31, za članicu
4. Anita Krok, Konjščina, Vukovarska ulica 14, za članicu
5. Mladen Majcen, Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka 17, za člana
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
TOČKA 6. Slobodna riječ.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković - dake riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – pozdravlja gošće iz Ureda državne uprave, čestita
predsjedniku, potpredsjednicima, izabranim članovima Odbora i svim vijećnicima
- opravdat ćemo povjerenje građana i osvariti što smo u kampanji predlagali
- želim svima uspjeha u radu kako u vijeću tako i ostalim vidovima društvenog života
Gosp. Miljenko Štabek – zahvaljuje na jednoglasnom izglasavanju imenovanja – čestita svim
izabranima, te zamjeniku Općinskog načelnika i Općinskom načelniku na izboru u novom
mandatu
Gosp. Mladen Majcen - sve skupa srdačno pozdravlja – pohvaljuje što u novom sazivu ima
više žena
Gosp. Rajko Prugovečki – zahvaljuje na imenovanju za potpredsjednika Općinskog vijeća,
čestita svim vijećnicima kao i Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika
Gosp. Ivica Crneković – čestita svima skupa, zamjeniku Općinskog načelnika i Općinskom
načelniku na izboru te se nada ostvarenju planova
- zahvaljuje i zaključuje sjednicu te poziva da se malo podružimo.
Završeno u 17,40
Zapisničarka:
Brankica Pazman

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

