
Z A P I S N I K 

 

s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice,  

održane 31. svibnja 2021. godine 

 

• HIMNA 

 

Sjednicu je otvorio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice 

Miroslav Gerstner u 8:30 sati. Sve nazočne je pozvao da minutom šutnje odaju počast umrlim i 

poginulim vijećnicima Gradskog vijeća, poginulim hrvatskim braniteljima i prvom predsjedniku RH dr. 

Franji Tuđmanu. 

 

Pročelnik je pozdravio novoizabrane članove Gradskog vijeća, sve prisutne i predstavnike medija, te 

zamolio da se izvrši prozivka članova Gradskog vijeća Grada Garešnica radi utvrđivanja kvoruma. 

 

Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su sjednici nazočni: Željko Starčević, Andrea Bengez, Ivica 

Trupinović, Vladimir Šrajber; Mato Bombini, Mateja Marijanović, Marija Mrkonja Preberina, Vjekoslav 

Filipec, Anđelko Matijaš, Filip Mlinarić, Branko Živoder, Slavica Rukavina, Slaven Đurđević, Maja 

Delić i Domagoj Balja. 

 

Ostali prisutni: Josip Bilandžija (gradonačelnik Grada Garešnice), Goran Cupek (zamjenik 

gradonačelnika Grada Garešnice), Dražen Bengez (direktor Komunalca d.o.o.,Garešnica), Mladen 

Greidl (upravitelj Šumarije Garešnica), Maja Jurković (ravnateljica DV Maslačak), Maja Dizdarević 

(ravnateljica Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“), Tomislav Kunješić (zapovjednik JVP 

Garešnica), Helena Jelica Kramarić (direktorica Krugovala 93,1 Mhz Garešnica), Aida Sučić, Željko 

Rijetković, Miroslav Gerstner (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove), Mirela 

Kozmač (pročelnica Upravnog odjela za financije), Sandra Štokić (viša savjetnica za imovinsko-

pravna pitanja), Ivana Burić (viša referentica za društvene djelatnosti), mediji. 

 

Miroslav Gerstner konstatirao je da 1. konstituirajućoj sjednici Grada Garešnica prisustvuje 15 

vijećnika te da sukladno objavljenim službenim rezultatima lokalnih izbora i Statutu Grada Garešnice 

sjednica može početi s radom te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Miroslav Gerstner predložio je slijedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Izbor Mandatne komisije; 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća: 

- utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, 

- svečana prisega članova Gradskog vijeća; 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja; 

4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća; 

5. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća; 

6. Izbor Odbora za proračun i financije; 

7. Izbor Komisije za dodjelu javnih priznanja; 

8. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik; 

9. Izbor Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša; 
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10. Izbor Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport; 

11. Izbor Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo; 

12. Izbor Odbora za pitanja hrvatskih branitelja; 

13. Izbor Odbora za mlade. 

 

Dnevni red Miroslav Gerstner dao je na glasovanje.  

Dnevni red usvojen je jednoglasno s 15 glasova ZA. 

 

Točka 1. 

Miroslav Gerstner – U skladu s člankom 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Garešnice predlažem 

da se u Mandatnu komisiju izaberu: 

 

1. Mateja Marijanović, za predsjednicu, 

2. Vladimir Šrajber, za člana, 

3. Aida Sučić, za članicu. 

 

Miroslav Gerstner - Budući da, u skladu s istim člankom 5. Poslovnika, pravo predlaganja ima 1/3 

vijećnika, da li netko drugi ima prijedlog? Utvrđujem da nema drugih prijedloga te dajem prijedlog za 

izbor Mandatne komisije na glasovanje. 

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je sa 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Mandatne komisije 

 

(Prilog: Rješenje o imenovanju Mandatne komisije) 

 

Točka 2. 

Miroslav Gerstner zamolio je izabranu Mandatnu komisiju da se povuče i da pripreme Izvješće. 

 

Miroslav Gerstner pozivao je predsjednicu Mandatne komisije Mateju Marijanović da podnese 

Izvješće. 

 

Predsjednica Mandatne komisije Mateja Marijanović izvijestila je Gradsko vijeće o provedenim 

izborima i imenima izabranih vijećnika, o mirovanju mandata vijećnika koji obnašaju dužnost koja je 

nespojiva sa obnašanjem dužnosti vijećnika, o mirovanju mandata vijećnika iz osobnih razloga te o 

zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati dužnost članova Gradskog vijeća.  

 

Miroslav Gerstner  zahvalio je predsjednici Mandatne komisije i dao je Izvješće Mandatne komisije 

na glasovanje. 

Izvješće Mandatne komisije usvojeno je jednoglasno s 15 glasova ZA. 

(Prilog: Izvješće) 

 

Miroslav Gerstner iznio je da, u skladu s člankom 87. točka 4. Zakona o lokalnim izborima, utvrđeno 

je da konstituirajućom sjednicom Gradskog vijeća do izbora predsjednika Gradskog vijeća predsjeda 

prvi član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Na osnovi službenih rezultata izbora za 

članove Gradskog vijeća Grada Garešnice utvrđeno je da je kandidacijska lista koalicije stranaka 
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Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno liberalne stranke – HSLS i Hrvatske 

stranke prava - HSP dobila najviše glasova. Budući da je Josip Bilandžija prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koalicije stranaka  HDZ-a, HSLS-a i HSP-a izabran za gradonačelnika Grada 

Garešnice i po sili zakona zbog nespojivosti dužnosti njegov je mandat u mirovanju, vođenje sjednice 

je preuzeo Željko Starčević koji se nalazio na drugom mjestu kandidacijske liste HDZ-a, HSLS-a i 

HSP-a. 

 

Željko Starčević – Prelazimo na polaganje prisege članova Gradskog vijeća. Željko Starčević je 

pročitao tekst prisege: 

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Garešnice obnašati 

savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta 

Grada, poštivati pravni poredak, te se zauzimati za svekoliki napredak Grada Garešnice i Republike 

Hrvatske.“ 

 

Nakon pročitanog teksta prisege Sandra Štokić prozvala je svakog člana Gradskog  vijeća, a vijećnik 

je dao prisegu tako da je izgovarao riječ „PRISEŽEM“. 

Željko Starčević je pozvao vijećnike da vlastoručno potpišu tekst svečane prisege. 

 

Točka 3. 

Željko Starčević - U skladu s člankom 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Garešnica, predlažem 

da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu: 

1. Andrea Bengez, za predsjednicu; 

2. Ljiljana Dmejhal, za članicu; 

3. Mladen Greidl, za člana. 

 

Željko Starčević - Budući da u skladu s istim člankom 5. Poslovnika 1/3 vijećnika može predložiti 

članove Odbora, ima li netko drugi prijedlog? Budući da nije bilo drugog prijedloga, Željko Starčević 

je dao prijedlog na glasovanje. 

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja 

 

(Prilog: Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja) 

 

Točka 4. 

Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog za izbor 

predsjednika Gradskog vijeća.  

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada 

Garešnice, te je za predsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice predložio Željka Starčevića. 

 

Željko Starčević – Budući da u skladu sa člankom 10. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Garešnice 

pravo predlaganja ima i 1/3 vijećnika, ima li netko ima drugi prijedlog?  

Budući da nije bilo drugih prijedloga, Željko Starčević je dao na glasovanje prijedlog Odbora  da se 

Željko Starčević izabere za predsjednika Gradskog vijeća. 
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Za vrijeme glasovanja za predsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice utvrđeno je da je na sjednici 

bilo prisutno 15 vijećnika. 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je sa 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice 

 

(Prilog: Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice) 

 

Željko Starčević – Izborom predsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice, Gradsko vijeće Grada 

Garešnice smatra se konstituiranim te novoizabrani predsjednik može preuzeti vođenje 1. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Garešnice. 

 

Željko Starčević zahvaljuje se na ponovnom izboru za predsjednika Gradskog vijeća, te u ime 

Gradskog vijeća čestita dan Grada i dan naše župe. 

 

Točka 5. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća. 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedloge za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 

Garešnice te za prvog potpredsjednika predlaže Ivicu Trupinovića, a za drugog potpredsjednika 

predlaže Filipa Mlinarića. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća – Budući da u skladu sa člankom 10. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Garešnice pravo predlaganja ima i 1/3 vijećnika, ima li netko ima drugi prijedlog?  

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog 

Odbora  da se Ivica Trupinović izabere za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice. 

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grad Garešnice 

 

(Prilog: Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice) 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević dao je na glasovanje prijedlog Odbora  da se Filip 

Mlinarić izabere za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice. 

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grad Garešnice 
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(Prilog: Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Garešnice) 

 

Točka 6. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor Odbora za proračun i financije. 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor Odbora za proračun i financije te predlaže 

Gradskom vijeću da se u Odbor izaberu: 

1. Dražen Bengez, za predsjednika; 

2. Mario Marijanović, za člana; 

3. Mato Bombini, za člana; 

4. Evelyn Muhvić, za članicu; 

5. Marija Mrkonja Preberina, za članicu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pita ima li drugih prijedloga? Budući da nije bilo drugih prijedloga, 

predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.  

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru Odbora za proračun i financije 

 

(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za proračun i financije) 

 

Točka 7. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor Komisije za dodjelu javnih priznanja. 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor Komisije za dodjelu javnih priznanja te 

predlaže Gradskom vijeću da se u Komisiju izaberu: 

1. Željko Starčević, za predsjednika; 

2. Milan Rajšić, za člana; 

3. Danijel Gilić, za člana; 

4. Filip Mlinarić, za člana; 

5. Sanja Petrić, za članicu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pita ima li drugih prijedloga? Budući da nije bilo drugih prijedloga, 

predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora. 

  

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja 

 

(Prilog: Rješenje o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja) 
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Točka 8. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor Odbora za Statut i Poslovnik. 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor Odbora za Statut i Poslovnik te predlaže 

Gradskom vijeću da se u Odbor izaberu: 

1. Mirjana Sušilović, za predsjednicu; 

2. Andrea Bengez, za članicu; 

3. Slavica Rukavina, za članicu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pita ima li drugih prijedloga? Budući da nije bilo drugih prijedloga, 

predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.  

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 

(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik) 

 

Točka 9. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša. 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor Odbora za urbanizam, stambeno komunalna 

pitanja i zaštitu okoliša te predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor izaberu: 

1. Mirjana Sušilović, za predsjednicu; 

2. Anđelko Matijaš, za člana; 

3. Dragan Filipec, za člana. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pita ima li drugih prijedloga? Budući da nije bilo drugih prijedloga, 

predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.  

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša 

 

(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za urbanizam, stambeno komunalna pitanja i zaštitu okoliša) 

 

Točka 10. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport. 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, 

školstvo, kulturu i šport te predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor izaberu: 
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1. Maja Jurković, za predsjednicu; 

2. Alen Štandar, za člana; 

3. Igor Peters, za člana. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pita ima li drugih prijedloga? Budući da nije bilo drugih prijedloga, 

predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.  

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport 

 

(Prilog: Rješenje o imenovanju Odbora za predškolski odgoj, zdravstvo, školstvo, kulturu i šport) 

 

Točka 11. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje 

poduzetništvo. 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, 

malo i srednje poduzetništvo te predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor izaberu: 

1. Goran Grgić, za predsjednika; 

2. Mladen Greidl, za člana; 

3. Vlado Jagatić, za člana; 

4. Mario Puškarić, za člana; 

5. Ivica Trupinović, za člana. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pita ima li drugih prijedloga? Budući da nije bilo drugih prijedloga, 

predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.  

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo 

 

(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za poljoprivredu, turizam, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo) 

 

Točka 12. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor Odbora za pitanja hrvatskih branitelja. 

 

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog za izbor Odbora za pitanja hrvatskih branitelja te 

predlaže Gradskom vijeću da se u Odbor izaberu: 

1. Edim Muratović, za predsjednika; 

2. Kemal Belja, za člana; 

3. Zdenko Turić, za člana. 
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Predsjednik Gradskog vijeća pita ima li drugih prijedloga? Budući da nije bilo drugih prijedloga, 

predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.  

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru Odbora za pitanja hrvatskih branitelja 

 

(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za pitanja hrvatskih branitelja) 

 

Točka 13. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja 

da podnese prijedlog za izbor Odbora za mlade. 

 

Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je prijedlog za izbor Odbora za mlade te predlaže Gradskom 

vijeću da se u Odbor izaberu: 

1. Mateja Marijanović, za predsjednicu; 

2. Katarina Malbašić, za članicu; 

3. Maja Delić, za članicu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pita ima li drugih prijedloga? Budući da nije bilo drugih prijedloga, 

predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.  

 

Od 15 prisutnih vijećnika svi su glasovali ZA. 

Gradsko vijeće Grada Garešnice jednoglasno je s 15 glasova ZA donijelo 

 

RJEŠENJE 

o izboru Odbora za mlade 

 

(Prilog: Rješenje o izboru Odbora za mlade) 

 

Predsjednik Gradskog vijeća zatvorio je sjednicu u 9,00 sati. 

 

ZAPISNIK VODILA:                                                                              PROČELNIK: 

                                                                                                           Miroslav Gerstner 

    Sandra Štokić                                                                                 

 

                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI: 

                                                                                 Željko Starčević  

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

                                                                                Željko Starčević   


