REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
KLASA:021-05/21-01/03
URBROJ: 2109/19-01-21-16
Vratišinec, 23.06.2021.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
S Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 18. lipnja
2021. godine u dvorani Doma kulture Vratišinec s početkom u 18:30 sati.
Sjednicu je sazvala i otvorila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec,
gđa. Maja Igrec Žerdin, na osnovu članka 2. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Vratišinec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/21), ovlaštena za otvaranje i
vođenje konstituirajuće sjednice do određivanja predsjedavatelja iz članova Općinskog
vijeća, pozivom KLASA: 021-05/21-01/03, URBROJ: 2109/19-01-21-5 od dana 11. lipnja
2021. godine.
Prisutni vijećnici:
Zdravko Mlinarić, Biljana Bećirović, Kristian Pleša, Štefanija Jambrošić, Milena Granatir,
Vlatka Žganec, Biserka Tarandek, Mario Nemec, Antonija Šoltić
Ostali prisutni:
Mihael Grbavec (načelnik), Maja Igrec Žerdin (pročelnica), Kristina Tuksar (referentica za
opće i upravne poslove) i Magdalena Šoltić (računovodstvena referentica)
Predstavnici medija:
Ispred Međimurskih novina – Božena Oletić-Malekoci
Ispred Lista Međimurja – Dragutin Kliček
Gđa. Maja Igrec Žerdin, pročelnica, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, te prije rada
minutom šutnje odaje počast svim poginulim hrvatskim braniteljima, nakon čega čestita
izabranim vijećnicima te općinskom načelniku, kojima je zaželjela puno uspjeha u radu.
Za potrebe utvrđivanja kvoruma pročelnica JUO prozvala je prisutne vijećnike, te je
utvrđeno da je na sjednici prisutno svih 9 članova.
Utvrđuje kvorum i predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
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- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
5. Izbor Komisije za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost
Predloženi Dnevni red usvaja se JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“.
TOČKA 1.
Izbor Mandatne komisije
Pročelnica utvrđuje da je 16.06.2021. zaprimljen prijedlog vijećnika za izbor predsjednika i
članova Mandatne komisije. Predlagatelji su vijećnici Hrvatske narodne stranke- Liberalni
demokrati- HNS i vijećnici Matija Posavec- Nezavisna liste – Matija Posavec-NL koji
predlažu gđu. Biljanu Bećirović za predsjednicu Mandatne komisije te gđu. Vlatku Žganec za
članicu.
Klub vijećnika SDP-a dostavio je dana 16.06.2021. godine JUO Općine Vratišinec prijedlog
za člana Mandatne komisije kojim predlažu g. Maria Nemeca za člana.
Jednoglasno s 9 glasova „ZA“ u Mandatnu komisiju izabiru se:
Biljana Bećirović za predsjednicu
Vlatka Žganec - za članicu
Mario Nemec – za člana

-

TOČKA 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika
- svečana prisega članova općinskog vijeća

Predsjednica Mandatne komisije gđa. Biljana Bećirović podnosi Izvješće Mandatne komisije.
Utvrđuje da je kandidacijska lista HNS dobila 3 vijećnika, Matija Posavec- Nezavisna liste –
Matija Posavec-NL 3 vijećnika, te SDP 3 vijećnika.
Mandat g. Mihaela Grbavca miruje po sili Zakona, te umjesto njega, sukladno Zakonu i na
prijedlog HNS-a u vijeće ulazi g. Zdravko Mlinarić.
G. Goran Krznar dao je mandat u mirovanje, pa ga sukladno Zakonu o lokalnim izborima
zamjenjuje g. Mario Nemec. Također gđa. Darija Žganec iz osobnih razloga stavlja mandat u
mirovanje, a zamjenjuje ju g. Kristian Pleša.
G. Damir Perhoč dao je mandat u mirovanje, te ga sukladno Zakonu o lokalnim izborima
zamjenjuje gđa. Biserka Tarandek.
Mandatna komisija utvrđuje da se verificira mandat slijedećim članovima Općinskog
vijeća Općine Vratišinec: Zdravko Mlinarić, Biljana Bećirović, Kristian Pleša,
Štefanija Jambrošić, Milena Granatir, Vlatka Žganec, Biserka Tarandek, Mario
Nemec, Antonija Šoltić
Mandatna komisija utvrđuje da sjednicom do izbora predsjednika predsjeda g. Zdravko
Mlinarić sa liste HNS koja je na proteklim izborima osvojila najviše glasova.
Vijećnik Zdravko Mlinarić pozdravlja sve prisutne i prelazi na verificiranje mandata, čita
svečanu prisegu, te poziva ostale vijećnike na davanje prisege i potpisivanje iste.
Vijećnici potpisuju prisege i prisežu.
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G. Zdravko Mlinarić poziva načelnika Općine Vratišinec na davanje i potpisivanje prisege.
TOČKA 3.
Izbor Komisije za izbor i imenovanje
Vijećnik Zdravko Mlinarić utvrđuje da je 16.06.2021. zaprimljen prijedlog vijećnika za izbor
predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje. Predlagatelji su vijećnici Hrvatske
narodne stranke- Liberalni demokrati- HNS i vijećnici Matija Posavec- Nezavisna liste –
Matija Posavec-NL koji predlažu gđu. Štefaniju Jambrošić za predsjednicu te g. Kristiana
Plešu za člana.
Klub vijećnika SDP-a dostavio je dana 16.06.2021. godine JUO Općine Vratišinec prijedlog
kojim predlažu gđu. Antoniju Šoltić za članicu.
Vijećnik Zdravko Mlinarić daje prijedlog na glasovanje.
S 9 glasova „ZA“ prihvaćen je prijedlog te je izabrana Komisija za izbor i imenovanje u
sastavu:
Štefanija Jambrošić – za predsjednicu
Kristian Pleša– za člana
Antonija Šoltić– za članicu
TOČKA 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Budući je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća omogućeno javno i tajno glasovanje za
odabir predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, predlaže se javno glasovanje.
Predlagatelji su vijećnici Hrvatske narodne stranke- Liberalni demokrati- HNS i vijećnici
Matija Posavec Nezavisne liste – Matija Posavec- NL
JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“ usvaja se javno glasovanje za izbor predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vratišinec.
Vijećnik Zdravko Mlinarić utvrđuje da je 16.06.2021. zaprimljen prijedlog vijećnika za izbor
predsjednika Općinskog vijeća Općine Vratišinec, čiji su predlagatelji vijećnici Hrvatske
narodne stranke- Liberalni demokrati- HNS i vijećnici Matija Posavec Nezavisne liste –
Matija Posavec- NL koji predlažu gđu. Milenu Granatir za predsjednicu. Drugog prijedloga
nema.
S 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće Općine Vratišinec izabralo je
gđu. Milenu Granatir za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Vratišinec.
Vijećnik Zdravko Mlinarić čestita gđi. Mileni Granatir i prelazi na odabir potpredsjednika
Općinskog vijeća, te utvrđuje da je 16.06.2021. zaprimljen prijedlog vijećnika za izbor
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vratišinec, čiji su predlagatelji vijećnici Hrvatske
narodne stranke- Liberalni demokrati- HNS i vijećnici Matija Posavec Nezavisne liste –
Matija Posavec- NL koji predlažu gđu. Biljanu Bećirović za potpredsjednicu. Drugog
prijedloga nema.
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S 9 glasova „ZA“ Općinsko vijeće Općine Vratišinec izabire Biljanu Bećirović za
potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Vratišinec, na čemu joj predsjednica OV Općine
Vratišinec, gđa. Milena Granatir čestita.
Intoniranje himne.
TOČKA 5.
Izbor članova Komisije za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir utvrđuje da je 16.06.2021. zaprimljen
prijedlog vijećnika za izbor predsjednika i članova Komisije za Statut i Poslovnik i
normativnu djelatnost. Predlagatelji su vijećnici Hrvatske narodne stranke- Liberalni
demokrati- HNS i vijećnici Matija Posavec Nezavisne liste – Matija Posavec- NL koji
predlažu g. Zdravka Mlinarića za predsjednika te gđu. Milenu Granatir za članicu.
Klub vijećnika SDP-a dostavio je dana 16.06.2021. godine JUO Općine Vratišinec prijedlog
kojim predlažu gđu. Biserku Tarandek za članicu.
Predsjednica OV-a daje prijedlog na glasovanje te je sa 9 glasova „ZA“ izabrana Komisija
za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu:
Zdravko Mlinarić – za predsjednika
Milena Granatir – za članicu
Biserka Tarandek – za članicu
Načelnik Općine Vratišinec Mihael Grbavec čestita izabranima, poziva na rad i suradnju za
boljitak i razvijanje Općine jer slika nas je slika naše Općine.
Poziva sve na zajedničku fotografiju, te povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe
poziva sve prisutne na paljenje svijeća i polaganje vijenca.
Vijećnica Biserka Tarandek, ispred Kluba SDP-a čestita načelniku Mihaelu Grbavcu, kao i
predsjednici i potpredsjednici Općinskog vijeća, poziva na zajedničku suradnju, vijećnicima
želi plodonosan rad, jer radimo za mještane kojima polažemo račune nakon izbora.
Predsjednica OV Milena Granatir poziva na dobru suradnju i konstruktivan rad, jer svojim
radom moramo pokazati da se isplati izaći na izbore.

Zapisničarka:

SJEDNICA ZAVRŠILA U 19:03 SATI
Predsjednica OV:

Kristina Tuksar, v.r.
_____________________

Sazivač Konstituirajuće sjednice:
Maja Igrec Žerdin, v.r.
__________________________

Milena Granatir, v.r.
______________________

Predsjedavatelj sjednice do izbora predsjednika:
Zdravko Mlinarić, v.r.
__________________________
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