
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen 08.06.2017. godine u prostorijama Općine Breznica u Bisagu na 
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Breznica. 
 Sjednica je započela sa radom u 18.30 sati. 
 Prisutni na sjednici: 

- Ljerka Jović-Mikor, predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji kao 
osoba ovlaštena za sazivanje novoizabranog predstavničkog tijela, 

- Davor Plantić, predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva, 
- Stjepan Krobot, načelnik Općine Breznica, 
- Tomislav Ledinski, zamjenik načelnika Općine Breznica, 
- Stjepan Šafran, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
- Krešo Kovačević, komunalni redar Općine Breznica. 
 

 Sjednicu je po ovlaštenju ministra uprave sazvala predstojnica Ureda državne uprave u 
Varaždinskoj županiji Ljerka Jović-Mikor i to kao osoba ovlaštena za sazivanje sjednica 
novoizabranih predstavničkih tijela gradova i općina na području Varaždinske županije pismenim 
putem klasa: 023-01/17-01/21 od 31. svibnja 2017. godine. 
 
 Sjednica započinje izvedbom Hrvatske himne. 

1. Sjednicu je otvorila gđa. Ljerka Jović-Mikor, pozdravlja sve prisutne, a posebno 
predsjednika  Općinskog izbornog povjerenstva gosp. Davora Plantića, načelnika 
općine Stjepana Krobot, zamjenika načelnika općine Tomislava Ledinski, te sve 
nazočne predstavnike političkih stranaka, kao i ostale prisutne. 

 Nakon uvodnih riječi predsjedavajuće, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Breznica Stjepan Šafran, u skladu s utvrđenim i objavljenim konačnim rezultatima izbora za 
članove Općinskog vijeća Općine Breznica, proziva izabrane vijećnike: 

- Stjepan Krobot, 
- Goran Bruči, 
- Zdravko Trglačnik, 
- Ivan Andrašek, 
- Nikola Podoljnjak, 
- Mihaela Martinjak, 
- Darko Horvat, 
- Marija Ležaić, 
- Tomislav Ledinski, 
- Alen Trglačnik, 
- Kristijan Hublin. 
Predstojnica ureda gđa. Ljerka Jović-Mikor daje kratko tumačenje Zakona o lokalnim 

izborima preme kojem se za člana predstavničkog tijela može kandidirati i osoba koja obnaša 
neku od nespojivih dužnosti, te ukoliko ista bude izabrana za člana predstavničkog tijela, do dana 
konstituiranja dužna je o svojoj odluci o nastavku obnašanja nespojive dužnosti, odnosno 
prihvaćanju dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti upravno tijelo općine. Posebno je 
naglašeno da na konstituirajućoj sjednici umjesto člana predstavničkog mandata koji je stavio 
mandat u mirovanje ili mu mandat miruje po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima 
zamjenik tog člana. 

Gđa. Ljerka Jović-Mikor konstatira da je sjednici prisutno svih 11 izabranih vijećnika, te 
utvrđuje da su svi vijećnici predali Potvrde o svom izboru. Za voditelja zapisnika predlaže 
pročelnika Stjepana Šafran, a za ovjerovitelje zapisnika Ivana Andrašek i Zdravka Trglačnik. 
 Prijedlog se prihvaća jednoglasno. 
 



 Predsjedavajuća Ljerka Jović-Mikor predlaže dnevni red koji su svi izabrani vijećnici 
dobili u pozivu: 

1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 
(prozivka izabranih vijećnika, utvrđivanje kvoruma, određivanje zapisničara te dva 
ovjerovitelja zapisnika, utvrđivanje dnevnog reda), 

2. Izbor Mandatne komisije, 
3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika, 

- određivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedati sjednici do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća, 

- svečana prisega članova predstavničkog tijela, 
4. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje, 
5. Izbor predsjednika i članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, 
6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 
Predsjedavajuća pita da li ima prijedloga za izmjenu ili nadopunu dnevnog reda koji se mogu 

odnositi isključivo na čin konstituiranja. 
Ako nema, molim da glasovanjem, dizanjem ruku utvrdimo dnevni red. 
Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Toč. 2) Izbor Mandatne komisije 

 
 Mandatna komisija, kao jedno od radnih tijela Općinskog vijeća, osniva se  temeljem 
Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, a prema Statutu i Poslovniku Općinskog vijeća 
Općine Breznica ima predsjednika i dva člana. Osnovni zadatak Mandatne komisije su pitanja 
vezana uz utvrđivanje početka i prestanka mandata vijećnika, te druga pitanja vezana uz 
mandatna prava. Na ovoj konstituirajućoj sjednici Mandatna komisija ima zadatak podnijeti 
izvješće o provedenim izborima za Vijeće, te o imenima i prezimenima izabranih vijećnika i 
ostalim podacima izabranih vijećnika. 
 Također, Mandatna komisija izvješćuje vijeće o eventualnim podnesenim ostavkama 
izabranih vijećnika što dovodi do prestanka mandata prema Zakonu o izboru članova 
predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i prema Zakonu o izborima 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana… ili prispjelim pismenim izjašnjenjima pojedinih 
vijećnika o zahtjevima za mirovanje mandata zbog nastavljanja obnašanja dužnosti nespojive s 
dužnostima člana predstavničkog tijela, odnosno mogućim drugim okolnostima koje bi mogle 
utjecati na vijećnički mandat. U takvim slučajevima Mandatna komisija izvješćuje vijeće o 
zamjenicima članova, koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana vijeća, a koje su odredili 
ovlašteni predlagatelji. 
 Mandatna komisija ima tri člana. 
 U svojstvu predsjedavajuće na ovoj sjednici Ljerka Jović-Mikor predlaže slijedeće 
članove za izbor Mandatne komisije. 
 1. za predsjednika Ivan Andrašek, 
 2. za člana  Alen Trglačnik, 
 3. za člana  Mihaela Martinjak. 
 
 Da li ima još prijedloga za izbor Mandatne komisije? 
 Ako nema, stavljam na glasovanje prijedlog za imenovanje Mandatne komisije. 
 
 Tko je za?    8 
 Tko je protiv?      - 
 Ima li suzdržanih?   3. 
 



 Konstatiram da je Općinsko vijeće većinom glasova izabralo Mandatnu komisiju u 
sastavu: 

1. Ivan Andrašek, predsjednik, 
2. Alen Trglačnik, član, 
3. Mihaela Martinjak, član. 

 
Mandatna komisija dobiva stanku za pripremu izvješća. 

 
Toč. 3) Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Breznica, 
te verifikacija mandata vijećnika 
 

- predsjedavajuća, Ljerka Jović-Mikor 
Molim predsjednika Mandatne komisije, gosp. Ivana Andrašek da podnese Izvješće 

Mandatne komisije ovom Vijeću. 
 Predsjednik Mandatne komisije, gosp. Ivan Andrašek čita Izvješće o provedenim 
izborima za izbor članova Općinskog vijeća.      
 Izvješće se prilaže uz zapisnik i sastavni je dio ovog zapisnika. 
 

- predsjedavajuća, Ljerka Jović-Mikor 
Čuli smo Izvješće Mandatne komisije, zahvaljujem predsjedniku i molim da se sada 

prozovu svi vijećnici koji će nakon upravo usvojenog Izvješća Mandatne komisije obnašati 
dužnost vijećnika. 

1. Goran Bruči, 
2. Zdravko Trglačnik, 
3. Ivan Andrašek, 
4. Ivica Roginek, 
5. Nikola Podoljnjak, 
6. Mihaela Martinjak, 
7. Darko Horvat, 
8. Marija Ležaić, 
9. Alen Trglačnik, 
10. Josip Ledinski, 
11. Kristijan Hublin.  

 Konstatiram da je prethodno prozvanim vijećnicima mandat verificiran, a ovoj sjednici 
prisustvuje svih 11 vijećnika, što znači da postoji propisani kvorum za nastavak sjednice i 
donošenje pravovaljanih odluka. 
 U skladu s odredbama članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, a prema 
podacima izabranih i prethodno verificiranih vijećnika potrebno je odrediti prvog izabranog člana 
s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a koji će predsjedati sjednicom do izbora 
predsjednika Vijeća. Prema izvješću Mandatne komisije utvrđeno je da je najveći broj glasova 
dobila kandidacijska lista HSS, HSP i HSU, a da je prvi izabrani član s navedene kandidacijske 
liste gosp. Goran Bruči. 
 Goran Bruči preuzima predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika Vijeća. 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća. 
Predsjedavajući čita tekst prisege, vijećnici prisežu, te potpisuju tekst prisege koji se 

prilaže zapisniku. 
 
Toč. 4) Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje 
 
 Navedenu Komisiju potrebno je izabrati prije svega što je ono, u skladu sa Statutom i 
Poslovnikom ovlašteno za predlaganje kandidata za predsjednika i potpredsjednika vijeća, te za 
sve ostale izbore i imenovanja iz nadležnosti Općinskog vijeća. 



 Komisija za izbor i imenovanje broji 5 članova, a bira se iz redova ovog Vijeća. 
 Predsjedavajući Goran Bruči predlaže da se u Komisiju izaberu slijedeći vijećnici: 

- za predsjednika: Josip Ledinski, 
- za članove: Ivica Roginek, 

Mihaela Martinjak, 
Zdravko Trglačnik, 
Alen Trglačnik. 

 Drugih prijedloga nema. 
 Glasovanje: ZA  7 vijećnika 
   PROTIV     - 
   SUZDRŽANI 4 vijećnika 
 
 Većinom glasova izabrana je Komisija za izbor i imenovanje u sastavu: 

- za predsjednika: Josip Ledinski, 
- za članove: Ivica Roginek, 

Mihaela Martinjak, 
Zdravko Trglačnik, 
Alen Trglačnik. 

 
Toč. 5) Izbor predsjednika i članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
 

- predsjedavajući Goran Bruči 
 Navedenu Komisiju potrebno je izabrati jer predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog 
vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu istih, razmatra prijedloge odluka i drugih općih 
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom 
i u pogledu njihove pravne obrade, te o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću. 
 Komisija ima pet članova. 
 Predlažem da u Komisiju izaberemo slijedeće vijećnike: 

- za predsjednika: Ivan Andrašek, 
- za članove: Zdravko Trglačnik, 

Mihaela Martinjak, 
Goran Bruči, 
Ivica Roginek. 

 Drugih prijedloga nema. 
 Glasovanje: ZA:  7 vijećnika 
   PROTIV:      - 
   SUZDRŽANI: 4 vijećnika 
 Većinom glasova izabrana je Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost u 
sastavu: 

- za predsjednika: Ivan Andrašek, 
- za članove: Zdravko Trglačnik, 

Mihaela Martinjak, 
Goran Bruči, 
Ivica Roginek. 

 
Toč. 6) Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća 
 
 U skladu s odredbama Statuta Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. Oni se 
biraju na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, odnosno na način predviđenim Statutom i 
Poslovnikom, tj. na prijedlog 1/3 vijećnika odnosno 4 vijećnika. 
 Da bi predsjednik i potpredsjednici bili izabrani potrebno je da za njih glasuje 
natpolovična većina svih vijećnika, odnosno najmanje 6 vijećnika. 



 Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Josip Ledinski iznosi prijedlog za 
predsjednika i potpredsjednike: 

- za predsjednika Općinskog vijeća predlaže se Goran Bruči iz Bisaga 49, 
- za potpredsjednike Općinskog vijeća predlažu se: 

 Ivan Andrašek iz Breznice 295, 
 Mihaela Martinjak iz Podvorca 36. 

 
Predsjedavajući Goran Bruči zahvaljuje predsjedniku Komisije Josipu Ledinski, te pita da 

li ima neki drugi prijedlog. 
Drugih prijedloga nema pa se stavlja na glasovanje prijedlog za izbor predloženog  

Gorana Bruči za predsjednika Općinskog vijeća. 
Glasovanje: ZA:  7 vijećnika 
  PROTIV:     - 
  SUZDRŽANI: 4 vijećnika. 

 
 Goran Bruči izabran je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Breznica većinom 
glasova i to sa 7 glasova „ZA“. 
 Sukladno odredbi članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
ovime je konstituirano Općinsko vijeće Općine Breznica. 
 Sjednicu nastavlja voditi Goran Bruči kao predsjednik Općinskog vijeća koji zahvaljuje 
na izboru i nastavlja. 
 Nastavljamo radom prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 Potrebno je sada staviti na glasovanje i prijedloge za izbor potpredsjednika Općinskog 
vijeća. 
 Sukladno našem Statutu imamo dva potpredsjednika. 
 Čuli smo prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, a sada taj prijedlog dajem na 
glasovanje. 
 
 Prijedlog za potpredsjednika Ivana Andrašek. 
 Pitam ima li još prijedloga za potpredsjednika. Pošto nema više prijedloga pitam tko je za 
da se Ivan Andrašek izabere za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Breznica 
 

Tko je za   8 vijećnika 
Tko je protiv?  0 
Tko je suzdržan? 3 vijećnika. 
 
Konstatiram da smo većinom od 8 glasova za i 3 suzdržana glasa za potpredsjednika 

Općinskog vijeća izabrali Ivana Andrašeka. 
 
 Prijedlog Komisije za izbor i imenovanje za potpredsjednicu Mihaelu Martinjak. 
 Pitam ima li još prijedloga za potpredsjednika. Pošto nema više prijedloga pitam tko je za 
da se Mihaela Martinjak izabere za potpredsjednicu Općinskog vijeća općine Breznica? 
 
 Tko je za?  8 vijećnika 
 Tko je protiv?   0 
 Tko je suzdržan? 3 vijećnika. 
 
 Konstatiram da smo većinom od 8 glasova za,  i 3 suzdržana glasa za potpredsjednicu 
Općinskog vijeća Općine Breznica izabrali Mihaelu Martinjak. 
 



 Ovime je završen rad po utvrđenom dnevnom redu ove konstituirajuće sjednice. 
Zahvaljujem svim vijećnicima i ostalim sudionicima ove sjednice, čestitam izabranima na 
odgovorne dužnosti, a svima nama želim uspješan rad u mandatu ovog Vijeća. 
 
  

Proglašavam sjednicu zaključenom. 
 
Dovršeno u 19,30 h. 

  
Voditelj zapisnika:      PREDSJEDNIK 
Stjepan Šafran        Općinskog vijeća 
           Goran Bruči 
 
 
 
 
 
 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
 

1. Ivan Andrašek    _________________ 
 

2.   Zdravko Trglačnik  _________________ 
 

 


