
Klasa: 021-05/13-01/08 
Urbroj: 2197/01-03/2-13-15 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
    sa 1. konstituirajuće sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 19. lipnja 2013. s 
početkom u 19,05 sati. 
Svečana sjednica je otvorena himnom "Lijepa naša domovina" a nakon toga po ovlaštenju 
Ministra uprave, gđa. Đurđa Barić Dakić, predstojnica Ureda državne uprave u Krapinsko-
zagorskoj županiji je otvorila i vodila sjednicu do izbora predsjedavajućeg. Čestitala je na izboru 
izabranim vijećnicima, zaželjela dobar mandat, dobru suradnju te da na kraju mandata građanima 
Grada Zaboka mogu reći da ono što su im obećali su uglavnom i izvršili. 
Nakon što je pročelnica Natalija Gretić prozvala vijećnike, konstatirana je nazočnost svih 15 
članova Gradskog vijeća, pa se mogu donositi pravovaljane odluke, nakon  toga minutom šutnje 
odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i stradalnicima u Domovinskom 
ratu. 
 Đurđa Barić Dakić – predložila je dnevni red s napomenom da se dopuna dnevnog reda može 
predložiti u skladu s Poslovnikom poslije 4. Točke dnevnog reda. Predloženi dnevni red  
jednoglasno je usvojen. 

D n e v n i  r e d  
1.Izbor Mandatne komisije, 
2.Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika, 
   - Utvrđivanje 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. 
 
Nastavljen je rad po dnevnom redu. 
 

Točka 1. 
 Izbor Mandatne komisije 
Đurđa Barić Dakić iznosi da prema Poslovniku Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana,  
stalno je radno tijelo Gradskog vijeća i bira se na konstituirajućoj sjednici na prijedlog najmanje 
jedne trećine članova Gradskog vijeća odnosno 5 članova. Zatim je pročitala dva podnijeta 
prijedloga, i to:  
Prijedlog kandidata utvrđen je međustranačkim dogovorom potpisan od strane 8 članova Vijeća: 
Sandre Škreblin, Žarka Ivančića, Zorana Krajačića, Štefanije Keresteš, Stjepana Fotivca, Bojane 
Birač, Višnje Kukolja i Ernesta Oremuša.  
Drugi prijedlog je potpisan ispred 7 vijećnika i to: Alena Gereka, Martine Rubil Skitanić, Petra 
Vrančića, Branka Piljeka, Milivoja Gregurića, Valtera Siladi i Željka Beline.                   
 
Prvi prijedlog ispred 8 vijećnika: 
- za predsjednika ZORAN KRAJAČIĆ 
- za članove  
       1. STJEPAN FOTIVC 
       2. SANDRA ŠKREBLIN 
Drugi prijedlog ispred oporbe – 7 vijećnika: 
- za predsjednika MILIVOJ GREGURIĆ 
- za članove  
       1. ŽELJKO BELINA   
       2. MARTINA RUBIL SKITANIĆ 
Petar Vrančić - budući su dva prijedloga postavlja pitanje da li će Gradsko vijeće glasovati 
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javno ili tajno? Natalija Gretić obrazlaže da je člankom 62.  Poslovnika utvrđeno da je 
glasovanje na sjednici Gradskog vijeća javno. Gradsko vijeće može odlučiti većinom glasova 
svih članova Gradskog vijeća da se o nekom pitanju glasuje tajno. O prijedlogu da glasovanje 
bude tajno treba glasovati i  prijedlog treba dobiti 8 glasova. Nakon glasovanja o prijedlogu sa 7 
glasova za prijedlog i 8 glasova protiv, prijedlog da glasovanje bude tajno nije usvojen. Nakon 
toga pristupilo se glasovanju o iznijetim prijedlozima. 
 
Za prvi prijedlog (8 vijećnika) glasovalo je  8 za, 5 protiv i dva suzdržana glasa. 
Za drugi prijedlog (7 vijećnika) glasovalo je 7 za 8 protiv. 
 
Đurđa Barić Dakić konstatira da je većinom glasova ovog Vijeća izabrana Mandatna komisija u 
sastavu: Zoran Krajačić za predsjednika, za članove Stjepan Fotivec i Sandra Škreblin.  
 Mandatna komisija se povukla sa sjednice da održi prvu sjednicu i pripremi Izvješće.  

Točka 2. 
 Izvješće Mandatne komisije  i verifikacija mandata vijećnika 
 Đurđa Barić Dakić zatražila je predsjednika Mandatne komisije, gosp. Zorana Krajačića da 
podnese izvješće o rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća. 
Zoran Krajačić, predsjednik Mandatne komisije, podnio je slijedeće Izvješće : 
Mandatna komisija dana 19. lipnja 2013. godine, nakon održane 1. svoje sjednice, podnosi 
Gradskom vijeću Grada Zaboka sljedeće 

I Z V J E Š Ć E 
 I. 19. svibnja 2013. godine provedeni su izbori za članice/članove Gradskog vijeća 
Grada Zaboka te su konačni rezultati izbora za iste objavljeni 23. svibnja 2013. godine. 
 U Gradsko vijeće Grada Zaboka izabrani su članice/članovi: 
1. IVAN HANŽEK 
2. ŽARKO IVANČIĆ 
3. ZORAN KRAJAČIĆ 
4. ŠTEFANIJA KERESTEŠ 
5. STJEPAN FOTIVEC 
6. BOJANA BIRAČ 
7. VIŠNJA KUKOLJA 
8. ALEN GEREK 
9. MARTINA RUBIL SKITANIĆ 
10. PETAR VRANČIĆ 
11. BRANKO PILJEK 
12. MILIVOJ GREGURIĆ 
13. VALTER SILADI 
14. ERNEST OREMUŠ 
15. STANKO BELINA. 
     Konačni rezultati izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Zaboka od 23. 
svibnja 2013. godine daju se u prilogu ovom izvješću i čine njegov sastavni dio. 
 II. Utvrđuje se da je mandat Ivana Hanžeka, izabranog s kandidacijske liste SDP-HNS-
HSS-HSU, po sili zakona u mirovanju, budući je isti stupio na dužnost gradonačelnika Grada 
Zaboka 6. lipnja 2013. godine.  
     Utvrđuje se da će dužnost njegove zamjenice obnašati Sandra Škreblin, neizabrana  
kandidatkinja s kandidacijske liste SDP-HNS-HSS-HSU, u skladu s odredbama sporazuma 
sklopljenog između SDP-HNS-HSS-HSU kao predlagatelja liste. 
 III. Utvrđuje se da je mandat Stanka Beline, izabranog s kandidacijske liste ZDS-a, u 
mirovanju iz osobnih razloga, budući je isti podnio 13. lipnja 2013. godine predsjedniku 
Gradskog vijeća Grada Zaboka pisani zahtjev za mirovanjem iz osobnih razloga.   
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       Utvrđuje se da će dužnost njegovog zamjenika obnašati Željko Belina, neizabrani 
kandidat s kandidacijske liste ZDS-a, kojeg je odredio ZDS kao predlagatelj liste. 

IV. Ovo izvješće objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije". 
 

Đurđa Barić Dakić – konstatira da su izabrani slijedeći članovi Gradskog vijeća Grada Zaboka:  
SANDRA ŠKREBLIN, ŽARKO IVANČIĆ, ZORAN KRAJAČIĆ, ŠTEFANIJA KERESTEŠ, 
STJEPAN FOTIVEC, BOJANA BIRAČ, VIŠNJA KUKOLJA, ALEN GEREK, MARTINA 
RUBIL SKITANIĆ, PETAR VRANČIĆ, BRANKO PILJEK, MILIVOJ GREGURIĆ, VALTER 
SILADI, ERNEST OREMUŠ i ŽELJKO BELINA. Napominje da se o Izvješću Mandatne 
komisije ne glasa, Izvješće se prima na znanje, jer svi mandati teku temeljem zakona. 
Konstatira da je  Žarko Ivančić prvi izabrani član s kandidacijske liste  koja je dobila 
najviše glasova i isti predsjeda do izbora predsjednika Vijeća. 
 
Žarko Ivančić preuzima daljnje vođenje sjednice, te poziva izabrane vijećnike na davanje 
svečane prisege u tekstu koji će pročitati, riječju PRISEŽEM, te zamolio vijećnike da ustanu. 
- pročitao je tekst svečane prisege: 

„Prisežem da ću prava i dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Zaboka obavljati savjesno 
i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog razvoja Grada Zaboka i Republike Hrvatske, da ću se 
u obavljanju dužnosti člana Gradskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada Zaboka i 
da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“ Vijećnici su prisegli riječju „Prisežem“. 

          Točka 3. 
 Izbor Odbora za izbor i imenovanje 
Žarko Ivančić iznosi da po dnevnom redu slijedi izbor Odbora za izbor i imenovanje. 
Predsjednik i dva člana Odbora za izbor i imenovanje, sukladno čl. 7. Poslovnika, biraju se na 
konstituirajućoj sjednici na prijedlog  najmanje jedne trećine svih članova Vijeća, odnosno 5 
vijećnika. 
Zaprimljena su dva prijedloga: 
Prvi prijedlog utvrđen međustranačkim dogovorom i potpisan od: Sandre Škreblin, Žarka 
Ivančića, Zorana Krajačića, Štefanije Keresteš, Stjepana Fotivca, Bojane Birač, Višnje Kukolja i 
Ernesta Oremuša (8 ) vijećnika je slijedeći: 

1. BOJANA BIRAČ 
      - za predsjednika 
2. VIŠNJA KUKOLJA 
    - za člana 
3. ZORAN KRAJAČIĆ 
    - za člana 

Drugi prijedlog je potpisan ispred 7 vijećnika i to: Alena Gereka, Martine Rubil Skitanić, Petra 
Vrančića, Branka Piljeka, Milivoja Gregurića, Valtera Siladi i Željka Beline, je slijedeći: 
- za predsjednika BRANKO PILJEK 
- za članove  
       1. VALTER SILADI   
       2. ALEN GEREK 
 
Nakon glasovanja o prijedlogu  da glasovanje bude tajno sa 7 glasova za prijedlog i 8 glasova 
protiv, prijedlog nije usvojen, te je glasovanje obavljeno javno.  
 
Za prvi prijedlog (8 vijećnika) glasovalo je  8 za, 6 protiv i 1 suzdržan glas. 
Za drugi prijedlog (7 vijećnika) glasovalo je 7 za, 6 protiv i 2 suzdržana glasa. 
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Žarko Ivančić utvrđuje da je većinom glasova izabran Odbor za izbor i imenovanje u sastavu: 
Bojana Birač za predsjednicu, Višnja Kukolja i Zoran Krajačić za članove. 

Točka 4. 
 Izbor predsjednika i  dva potpredsjednika gradskog vijeća 
Žarko Ivančić iznosi da se temeljem čl. 35. Statuta i čl. 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Zaboka predsjednik Gradskog vijeća bira na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili na 
prijedlog najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti podnesen u 
pisanom obliku i potvrđen potpisom članova. Član može svojim potpisom podržati prijedlog 
samo za jednog kandidata. 
Podnesena su dva prijedloga u pisanom obliku potvrđena potpisom članova: 

1. Prijedlog potpisan od strane 8 vijećnika –za izbor ŽARKA IVANČIĆA 
2. Prijedlog potpisan od strane 7 vijećnika – za izbor VALTERA SILADIJA 

 
Za prvi prijedlog (8 vijećnika) glasovalo je  8 za, 6 protiv i 1 suzdržan glas. 
Za drugi prijedlog (7 vijećnika) glasovalo je 7 za, 6 protiv i 1 suzdržan glas. 
 
Konstatira da je većinom glasova izabran Žarko Ivančić za predsjednika Gradskog vijeća, 
zahvaljuje na izboru. Prelazi se na izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća. Iznosi da se 
temeljem čl. 34. Statuta i čl. 10. Poslovnika jedan potpredsjednik Gradskog vijeća bira iz reda 
predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Prijedlog mora 
biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom članova. Član može svojim potpisom 
podržati prijedlog samo za jednog kandidata. 
Ispred predstavničke većine prijedlog potpisan od strane 8 članova Vijeća predložen je izbor 
ŠTEFANIJE KERESTEŠ. Glasovanje je bilo javno. 
Utvrđuje da je sa 12 glasova za i tri suzdržana glasa za potpredsjednicu Gradskog vijeća izabrana 
Štefanija Keresteš. 
 
Iz reda predstavničke manjine prijedlog potpisan od strane 7 članova Vijeća predložen je izbor 
ALENA GEREKA, a glasovanje je bilo javno. 
- Utvrđuje da prijedlog sa 7 glasova za i  8 glasova protiv nije prošao. 
Kandidat nije dobio potrebnu većinu, te se temeljem članka 10. stavka 2.Poslovnika glasovanje 
o istom kandidatu Alenu Gereku ponovilo i rezultat glasovanja je bio isti prvom glasovanju. 
 
Žarko Ivančić – obzirom da prijedlog za potpredsjednika predstavničke manjine nije prošao, 
odnosno potpredsjednik nije izabran, članovi Gradskog vijeća, njih 8 za potpredsjednika 
predlažu ERNESTA OREMUŠA, o prijedlogu se glasovalo javno.  
Žarko Ivančić utvrđuje da je prijedlog dobio 8 glasova za  i 7 glasova protiv, te konstatira da je 
za potpredsjednika izabran Ernest Oremuš 
Branko Piljek je zatražio pauzi od 5 minuta iz razloga što je očito da potpredsjednik nije izabran 
iz oporbe, jer je Ernest Oremuš glasovao kao i većina ili je s istima potpisao sporazum. 
Alen Gerek napominje da su u  mnogim gradovima dopredsjednici Gradskog vijeća  izabrani iz 
članova oporbe jer se smatra da će i oporba doprinijeti  razvoju grada, ali ovdje se ne želi dati 
ono što im pripada. Valter Siladi iznosi da manjina – oporba ništa nije dobila što iz po zakonu 
pripada te da će napustiti ovu sjednicu. Žarko  Ivančić iznosi da s njihove strane  nije  ponuđen 
kontakt, a mogli su ih kontaktirati i dogovarati se. Branko Piljek iznosi da je razlika u 
dobivenim glasovima na izborima mala, omjer glasova je unutar 100 glasova, a  ništa im nije 
ponuđeno. Radi građana koji su glasali za njih nije mu drago što je tako ispalo. Većina ima pravo 
izabrati i birati, ima tu odgovornost i izbor je izvršen na prijedlog većine, Napominje da će 
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članovi s njegove liste podržavati svaki dobar prijedlog, osobno želi poštivati većinu i čestita na 
izboru gradonačelniku  i  zamjenici gradonačelnika. Mišljenja je da nije dobro da u izabranim 
tijelima nije niti jedan član iz oporbe. Nije dobro da se 8 vijećnika nalazi u svim  izabranim 
radnim tijelima. Uvijek onaj koji je pobijedio nudi pobijeđenom, u protivnom bi to bilo 
moljakanje.  Ovo Vijeće to nije iskoristilo  i oni će se u Gradsko vijeće vratiti kad ostvare 
kontakt i kad vide da li se ovdje može nešto promijeniti. Žarko Ivančić misli da bi bilo u redu da 
je poražen poslije izbora došao i čestitao pobjednicima na izboru, ali  nitko nije došao i rekao niti 
jednu riječ, moglo se dogovarati ali se nije,  iznosi da su bili spremni za razgovor i dogovor sve 
za boljitak grada Zaboka. Petar Vrančić čestita Žarku Ivančiću na izboru za predsjednika, 
gradskim vijećnicima  i žao mu je što je tako ispalo, napominje da možda nisu zatražili dogovor, 
ali podržali su kandidatkinju  većine Štefaniju Keresteš, iznosi da smo mala sredina, viđamo se 
svakodnevno, mogli su nešto natuknuti: dajte prijedloge, sigurno da bi se javili, jako mu je žao 
jer 8:7 govori da će se i ubuduće tako glasovati; svoje ćemo podržati a druge ćemo odbiti, ne bi 
htio da se ubuduće na taj način vodi komunikacija, svaki dobar projekt treba podržati, sigurno da 
će na sjednicama onda biti manje povišenih tonova, ako ćemo razgovarati i dogovarati se. Iznosi 
da i on neće dolaziti na sjednice dok se zajedno ne dogovore oko daljnjeg rada. Žarko Ivančić  
žao mu je što oporba napušta sjednicu, a ako su za daljnje dogovore mogu se javiti.  
Željko Belina čestita svima na izboru, iznosi da surađivati  moramo svi zajedno, njegovo 
mišljenje je bilo da svih 15 ruku bude u zraku na ne 8:7.  Možemo uspjeti ako budemo jedan tim 
na dobrobit Zaboka.  
 Članovi Gradskog vijeća: Alen Gerek, Martina Rubil Skitanić, Petar Vrančić, Branko Piljek, 
Milivoj Gregurić, Valter Siladi i Željko Belina napustili su sjednicu Vijeća. 
  
Žarko Ivančić konstatira da je dnevni red utvrđen ispred ureda državne uprave iscrpljen, da je 
sjednici prisutno 8 vijećnika što čini kvorum, mogu se donositi pravovaljane odluke, te predlaže 
dopunu dnevnog reda  
Točkom 5. Izbor Odbora za statut i poslovnik 
Točkom 6. Predlaganje člana u Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda 
Prijašnja točka 5. Postaje točkom 7. 
Dopune dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 

Točka 5. 
Izbor Odbora za Statut i Poslovnik 
Žarko Ivančić iznosi da predsjednika i dva člana Odbora za Statut  i Poslovnik, sukladno čl. 7. 
Poslovnika, biraju na prijedlog  najmanje jedne trećine članova Vijeća, odnosno 5 vijećnika, 
većinom glasova prisutnih vijećnika  
- Prijedlog kandidata utvrđen je međustranačkim dogovorom (8 članova Vijeća) predlažu se: 

1. Žarko Ivančić 
    - za predsjednika 
2. Štefanija Keresteš 
    - za člana 
3. Ernest Oremuš 
   - za člana 

Drugi prijedlog - ispred oporbe potpisan od 7. članova Vijeća je slijedeći: 
- za predsjednika Martina Rubil Skitanić 
- za članove  
       1. Željko Belina      
       2. Petar Vrančić 
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Ivan Hanžek – izrazio je želju da prije glasovanja kaže nešto vezano uz protekle izbore i 
kampanju, najprljavija koja je ikad vođena na ovim prostorima, protiv ljudi osobno i protiv lista 
vođena od strane oporbe i građani su ih radi toga kaznili. Pozivanje na demokratičnost i 
suradnju, a svi njihovi prijedlozi se sastoje isključivo od njihovih članova, sa svojim 
prijedlozima su pokazali da ono što traže od nas oni nisu spremni ponuditi. Nigdje u prijedlozima 
nije bilo kombinacija. 1993. takva igra je odigrana ispred HDZ-a, ali oni su izašli s 
kombinacijama, dok ovdje nema ni pokušaja. Već 14 dana traju sastanci između HDZ-a i liste 
građana Branka Piljeka, i dogovori  što i kako će nastupiti i nisu se mogli dogovoriti da Alen 
Gerek ili Branko Piljek traži razgovor ako ništa drugo s Uredom Grada. 
Nakon toga glasovalo se o prijedlozima. 
Za prvi prijedlog (8 vijećnika) glasovalo je  8 za.  
Za drugi prijedlog (7 vijećnika) glasovalo je 8 protiv. 
Žarko Ivančić utvrđuje da je sa 8 glasova izabran Odbora za statut i poslovnik u sastavu: Žarko 
Ivančić, za predsjednika, za članove: Štefanija Keresteš i Ernest Oremuš. 

Točka 6. 
Predlaganje člana u Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda 
Ivan Hanžek obrazlaže da je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa propisano da članove 
nadzornih odbora trgovačkih društva u kojima jedinica lokalne samouprave ima udjele u 
vlasništvu, predlaže skupštini društva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
Zagorski vodovod ima 25 osnivača (jedinice lokalne samouprave). Zagorski vodovod d.o.o. 
uputio je 10. lipnja 2013. godine Gradu Zaboku dopis o isteku mandata članova nadzornog 
odbora Zagorskog vodovoda d.o.o. krajem lipnja ove godine. Prema Društvenom ugovoru 
Zagorskog vodovoda d.o.o., članove i predsjednika nadzornog odbora imenuje i razrješuje 
skupština društva. Nadzorni odbor ima 9 članova, od kojih je jedan iz reda radnika. Problem je 
da treba izabrati novog direktora ili starom produžiti mandat. U međuvremenu je Sabor RH 
donio Zakon o vodama kojim je propisano da se objedini snabdijevanje vodom i odvodnja, što 
znači da ako se preuzme kanalizacija, onda bi trebalo preuzeti i zaposlenike u tim djelatnostima, 
napraviti novu sistematizaciju i promijeniti odnose unutar Zagorskog vodovoda itd. Nakon 
obrazloženja Gradsko vijeće sa 8 glasova za donosi slijedeći Zaključak: 
 Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode, Zabok, 
K.Š.Gjalskog 1, predlaže se da u nadzorni odbor Zagorskog vodovoda d.o.o. imenuje Ernesta 
Oremuša iz Zaboka, Gubaševo 31d.“ 

Točka 7. 
Slobodna riječ 
Pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjednik poziv sve prisutne vijećnike da se odazovu pozivu 
na svečano polaganje vijenaca povodom Dana antifašističke borbe i Dana državnosti u petak u 9 
i 9,30 sati, te  poziva sve prisutne  na proslavu koju organizira Grad Zabok povodom ulaska 
Hrvatske u EU 30. lipnja od 20,00 sati na Zivtovom trgu.  
Zaključuje sjednicu u 20,10 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni pa se predlaže 
prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 
19. lipnja 2013. godine. 
 
 
      ZAPISNIČAR                                          PREDSJEDNIK 
Gordana Dugorepec                                                                          G r a d s k o g  v i j e ć a 
                                        Žarko Ivančić 


