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Zapisnik 
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića sazvane po treći puta koja je održana u 
utorak, dana 20. srpnja 2021. godine u dvorani Veleučilišta Baltazar Zaprešić,  Vladimira Novaka 23, 
Zaprešić. 
 
Sjednica je počela  u 18,00 sati. 
 
Nazočni članovi:  Drago Bago, Denis Begić, Dubravka Dujmović Purgar, Marko Gabud, Damir Horvat,   

Luka Jović, Matea Kalamir, Barbara Knežević, Dražen Lacić (zamjena Željku Turku), 
Martina Mišak Perić, Ante Nekić, Robert Rumenović, Danijel Saić, Krešo Slatković, 
Duša Šarunić, Lidija Terek Tomac (zamjena Mati Barunu), Matija Teur, Miroslav 
Tomašec i Ante Vukelić. 

 
Ostali članovi:  Martina Golub Prosinečki –pročelnica-tajnica Službe Grada, Željko Turk- gradonačelnik 
sa  zamjenikom Alanom Labusom,  Miljenko Šoštarić- pročelnik UO za financije i gospodarski razvitak 
sa svojom pomoćnicom Marijom Potočki, Marina Jaman- pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu 
okoliša, stambene i komunalne poslove , Sandra Sabol Valenčak- pročelnica UO za društvene 
djelatnosti, Ružica Žarko- viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Uredu  gradonačelnika, 
Stjepan Đurinski-predsjednik MO Hruševec Kupljenski, Darko Milić-predsjednik MO Kupljenovo, 
Kristijan Đurđević-predsjednik MO Ivanec, Antun Tomičić-predsjednik GČ Zaprešić Sjever, Suzana 
Šekelja- viša stručna suradnica za opće i kadrovske poslove te mjesnu samoupravu, ujedno i vodila 
bilješke te  novinari tiskovnih i elektronskih medija i najavljeni gosti.  
 
Sjednicu je otvorila ovlaštena sazivačica- pročelnica-tajnica Službe Grada Grada Zaprešića, Martina 
Golub Prosinečki, pozdravivši najprije sve prisutne i čestitavši svim vijećnicima izabranima na 
izborima održanim dana 16. svibnja 2021. godine. 
 
Nakon izvođenja himne i minute šutnje za poginule branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, 
Martina Golub Prosinečki je na temelju prikupljenih evidencijskih listića izvijestila da je na sjednici 
prisutno 19 od izabranih 19 članova Gradskog vijeća te je potvrdila kako su ispunjeni uvjeti za 
konstituiranje Gradskog vijeća. 
 
Nakon toga je utvrdila sljedeći 

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 imenovanje 
4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća 
5. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća 

 
AD- 1 
Martina Golub Prosinečki pozvala je vijećnike da  u ime 1/3 vijećnika podnesu kandidacijsku listu za 
izbor Mandatne komisije, koju čine predsjednik i četiri člana. 
Matija Teur je u ime 1/3 vijećnika podnio prijedlog za predsjednika i članove Mandatne komisije. 
Za članove Mandatne komisije predloženi su : 

 Miroslav Tomašec- za predsjednika 

 Denis Begić, za člana 

 Luka Jović, za člana 
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 Matea Kalamir, za članicu i 

 Dražen Lacić, za člana 

 
Martina Golub Prosinečki  otvorila je raspravu. 
Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, zatvorila je raspravu i pozvala na glasanje.  
Prilikom glasanja  o prijedlogu, 19 vijećnika glasalo  je „ZA“  pa  je Martina Golub Prosinečki 
konstatirala da je jednoglasno donijet 
   

Zaključak 
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 

                           
              U Mandatnu komisiju izabrani su: 

1. MIROSLAV TOMAŠEC, za predsjednika 
2. DENIS BEGIĆ, za člana 
3. LUKA JOVIĆ, za člana 
4. MATEA KALAMIR, za članicu 
5. DRAŽEN LACIĆ, za člana 

 
 
Prije prelaska na sljedeću točku dnevnog reda, Miroslav Tomašec je, kao predsjednik Mandatne 
komisije, zatražio pauzu od 5 minuta radi utvrđivanja  Izvješća Mandatne komisije potrebnog za točku 
2. dnevnog reda. 
 
AD – 2  
Miroslav Tomašec- predsjednik Mandatne komisije, pročitao je izvješće Mandatne komisije kojim je 
utvrđen sastav Gradskog vijeća. Radi nespojive dužnosti, a sukladno Sporazumu o političkoj suradnji 
stranaka predlagatelja Hrvatske demokratske zajednice-HDZ i Hrvatske stranke umirovljenika-HSU,  
Željka Turka zamjenjuje Dražen Lacić. Sa kandidacijske liste političkih stranaka Domovinski pokret, 
Most, Projekt domovina, radi stavljanja mandata u mirovanje, Matu Baruna zamjenjuje Lidija Terek 
Tomac. 
Tako su članovima Gradskog vijeća u mandatu 2021-2025 utvrđeni: 

1. Drago Bago 
2. Denis Begić 
3. Dubravka Dujmović Purgar 
4. Marko Gabud 
5. Damir Horvat 
6. Luka Jović 
7. Matea Kalamir 
8. Barbara Knežević 
9. Dražen Lacić 
10. Martina Mišak Perić 
11. Ante Nekić 
12. Robert Rumenović 
13. Danijel Saić 
14. Krešo Slatković 
15. Duša Šarunić 
16. Lidija Terek Tomac 
17. Matija Teur 
18. Miroslav Tomašec 
19. Ante Vukelić 
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Martina Golub Prosinečki  konstatirala je kako su svi upoznati sa verificiranim mandatima te je  time 
utvrđen sastav predstavničkog tijela Grada Zaprešića. 
Utvrdila je da je, sukladno članku 87. st. 4 Zakona o lokalnim izborima,  za daljnje predsjedavanje 
sjednicom  ovlašten Drago Bago. 
 
Drago Bago se zahvalio te je nastavio daljnje predsjedavanje sjednicom čitanjem prisege i 
prozivanjem vijećnika koji su po prozivci izgovarali „prisežem“. 
 
AD-3 
Drago Bago pozvao je predlagatelje da u ime 1/3 vijećnika iznesu prijedloge članova Odbora za izbor i 
imenovanje. 
Matija Teur  je u ime 1/3 vijećnika iznio prijedlog članova Odbora za izbor i imenovanje u sljedećem 
sastavu: 

 Ante Vukelić, za predsjednika 

 Denis Begić, za člana 

 Ante Nekić, za člana 

 Damir Horvat , za člana 

 Krešo Slatković, za člana 
 
Predsjedavajući - Drago Bago, otvorio je raspravu. 
Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, zatvorio je raspravu i pozvao na glasanje.  
Prilikom glasanja, 19 vijećnika glasalo  je „ZA“  pa  je predsjedavajući konstatirao da je jednoglasno 
donijet 

Zaključak 
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

 
                U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su: 
 

1. ANTE VUKELIĆ, za predsjednika 
2. DENIS BEGIĆ, za člana 
3. ANTE NEKIĆ, za člana 
4. DAMIR HORVAT, za člana 
5. KREŠO SLATKOVIĆ za člana 

 
Novoizabrani članovi Odbora za izbor i imenovanje zatražili su stanku od 5 minuta za pripremu 
prijedloga za naredne točke dnevnog reda. 
 
AD- 4 
Drago Bago pozvao je predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da iznese prijedloge za imenovanje 
predsjednika. 
Ante Vukelić je u ime Odbora za izbor i imenovanje iznio prijedlog da predsjednik Gradskog vijeća u 
novom mandatu bude Matija Teur. 
Predsjedavajući - Drago Bago, otvorio je raspravu. 
Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, zatvorio je raspravu i pozvao na glasanje.  
Prilikom glasanja, 19 vijećnika glasalo  je „ZA“  pa  je predsjedavajući konstatirao da je jednoglasno 
donijet 

Zaključak 
o izboru predsjednika Gradskog vijeća 

 
MATIJA TEUR  izabran je za predsjednika Gradskog vijeća Grada Zaprešića. 
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Matija Teur  zahvalio se na izboru te nastavio sa daljnjim vođenjem sjednice. 
 
AD-5 
Predsjednik Matija Teur pozvao je predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da iznese prijedloge za 
imenovanje potpredsjednika Gradskog vijeća. 
Ante Vukelić je u ime Odbora za izbor i imenovanja konstatirao kako nema zaprimljenih prijedloga za 
potpredsjednike. 
 
Predsjednik je utvrdio kako nema prijedloga za imenovanje potpredsjednika Gradskog vijeća te da će 
se o navedenoj točci odlučivati na nekoj od narednih sjednica Gradskog vijeća.  
Obzirom da je Gradsko vijeće konstituirano izborom predsjednika predložio je zaključivanje 
konstituirajuće sjednice te nastavak sjednice radi izbora 2 radna tijela Gradskog vijeća u kojima su 
članovi izabrani vijećnici-Odbora za statutarno pravna pitanja i Odbora za financije. 
 
 

 
              Zapisnik sastavila:                                                                              Predsjednik  Gradskog vijeća 
Suzana Šekelja, mag.iur., univ.spec.pol.                                                                       Matija Teur 
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Zapisnik nastavka  
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića sazvane po treći puta koja je održana u 
utorak, dana 20. srpnja 2021. godine u dvorani Veleučilišta Baltazar Zaprešić,  Vladimira Novaka 23, 
Zaprešić. 
 
Nazočni članovi: :  Drago Bago, Denis Begić, Dubravka Dujmović Purgar, Marko Gabud, Damir Horvat,   

Luka Jović, Matea Kalamir, Barbara Knežević, Dražen Lacić (zamjena Željku Turku), 
Martina Mišak Perić, Ante Nekić, Robert Rumenović, Danijel Saić, Krešo Slatković, 
Duša Šarunić, Lidija Terek Tomac (zamjena Mati Barunu), Matija Teur, Miroslav 
Tomašec i Ante Vukelić. 

 
Ostali članovi: Martina Golub Prosinečki –pročelnica-tajnica Službe Grada, Željko Turk- gradonačelnik 
sa  zamjenikom Alanom Labusom,  Miljenko Šoštarić- pročelnik UO za financije i gospodarski razvitak 
sa svojom pomoćnicom Marijom Potočki, Marina Jaman- pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu 
okoliša, stambene i komunalne poslove , Sandra Sabol Valenčak- UO za društvene djelatnosti, 
Ružica Žarko- viša stručna suradnica za odnose s javnošću- Ured  gradonačelnika, Stjepan Đurinski-
predsjednik MO Hruševec Kupljenski, Darko Milić-predsjednik MO Kupljenovo, Kristijan Đurđević-
predsjednik MO Ivanec, Antun Tomičić-predsjednik GČ Zaprešić Sjever, Suzana Šekelja- viša stručna 
suradnica za opće i kadrovske poslove te mjesnu samoupravu, ujedno i vodila bilješke te  novinari 
tiskovnih i elektronskih medija i najavljeni gosti.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća – Matija Teur  predložio je 
  

Dnevni red  
1. Izbor Odbora za statutarno pravna pitanja 
2. Izbor Odbora za financije 

 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD- 1  
Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da iznese prijedlog za imenovanje 
predsjednika i članova Odbora za statutarno pravna pitanja. 
Ante Vukelić je u ime Odbora za izbor i imenovanje iznio prijedlog Odbora donesen na sjednici 
održanoj dana 20.07.2021. godine, a kojim se u Odbor za statutarno pravna pitanja predlažu 
imenovati: 

 Drago Bago, za predsjednika 

 Marko Gabud, za člana 

 Barbara Knežević, za članicu 

 Matija Teur, za člana 

 Martina Mišak Perić, za članicu 
 

Predsjednik  je otvorio raspravu. 
Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, zatvorio je raspravu i pozvao na glasanje.  
Prilikom glasanja, 19 vijećnika glasalo  je „ZA“  pa  je predsjednik konstatirao da je jednoglasno 
donesen sljedeći  

Zaključak 
o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno pravna pitanja 

 
       U Odbor za statutarno pravna pitanja izabrani su: 
 

1. DRAGO BAGO, za predsjednika 
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2. MARKO GABUD, za člana 
3. BARBARA KNEŽEVIĆ, za članicu 
4. MATIJA TEUR, za člana 
5. MARTINA MIŠAK PERIĆ, za članicu 

 
AD- 2 
Predsjednik je pozvao predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da iznese prijedlog za imenovanje 
predsjednika i članova Odbora za financije. 
Ante Vukelić je u ime Odbora za izbor i imenovanje iznio prijedlog Odbora donesen na sjednici 
održanoj dana 20.07.2021. godine, a kojim se u Odbor za financije predlažu imenovati: 

 Barbara Knežević, za predsjednicu 

 Marko Gabud, za člana 

 Luka Jović, za člana 

 Dražen Lacić, za člana 

 Danijel Saić, za člana 
 
Predsjednik  je otvorio raspravu. 
Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, zatvorio je raspravu i pozvao na glasanje.  
Prilikom glasanja, 19 vijećnika glasalo  je „ZA“  pa  je predsjednik konstatirao da je jednoglasno 
donesen sljedeći  

Zaključak 
                                  o izboru  predsjednika i članova Odbora za financije 
 
        U Odbor za financije izabrani su: 
 

1. BARBARA KNEŽEVIĆ, za predsjednicu 
2. MARKO GABUD, za člana 
3. LUKA JOVIĆ, za člana 
4. DRAŽEN LACIĆ, za člana 
5. DANIJEL SAIĆ, za člana 

 
 

Nakon što je završio dnevni red nastavka konstituirajuće sjednice, predsjednik se još jednom zahvalio 
svima, poželio uspješnu suradnju te je predao riječ gradonačelniku Željku Turku. 
Gradonačelnik Željko Turk je pozdravio sve nazočne te  čestitao svim vijećnicima, predsjedniku 
Gradskog vijeća  i članovima odbora na izboru. Napomenuo je kako se nada nastavku dobre suradnje 
u Gradskom vijeću i u novom mandatu, uz poštivanje različitosti svih političkih opcija. 
 
Sjednica je završila u 18,30 sati. 
  
 
                      Zapisnik sastavila:                                                                                  Predsjednik 
    Suzana Šekelja, mag. iur., univ. spec. pol.                                                        Gradskog vijeća  
                           Matija Teur 
 
 
 


