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Z A P I S N I K 
 

  o radu Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške održane 8. lipnja 2021. 
u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 11,05. 
 
 Sjednicu je sazvao sukladno članku 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne 
novine broj144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21 ) Zlatko Zebić, dipl. iur., v.d. pročelnika 
Stručne službe Grada. 
 
 ZLATKO ZEBIĆ u svojstvu osobe za otvaranje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća do 
trenutka utvrđivanja izabranog člana Gradskog vijeća s kandidacijske liste, koja je dobila najviše 
glasova, nakon što je nakon što je čestitao Gradonačelniku i Zamjeniku gradonačelnika te članicama i 
članovima Vijeća na izboru, pozdravio je nazočne otvorio je Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Nove Gradiške. 
 
 „Predlažem da se minutom šutnje prisjetimo i odamo poštovanje svim poginulim hrvatskim 
braniteljima, svim civilnim žrtvama Domovinskog rata koji su dali život za slobodu hrvatske države“ 
 
 Slava im i vječna hvala! 
  
 Zapisnik je vodila Nela Bednarik, djelatnica Stručne službe Grada. 
 
 ZLATKO ZEBIĆ: „Dnevni red Konstituirajuće sjednice dobili ste uz Poziv i prema njemu se 
odvija rad Konstituirajuće sjednice. 

 
DNEVNI RED 

 
 Utvrđivanje kvoruma 

 1. Izbor Mandatnog povjerenstva 
 2.  Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata 
      članovima Gradskog vijeća 

 utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora  predsjednika, 
 svečana prisega članova Gradskog vijeća 

 3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške 
 
 

    utvrđivanje kvoruma 
 

 Nakon izvršenog prozivanja utvrđeno je da sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 15. 
članova. 
 
 Nazočni: Tomislav Bećirević, Marija Bradašić Mikolčević, Zoran Gazibarić, Vlatko Greiner, 
Franjo Kikić, Jelena Kovre, Dinka Matijević, Marija Mihaljević, Ljiljana Ptačnik, Marijan Radić, 
Ljepša Rakas -Vujčić, Davorin Slišurić, Sara Šefer, Marijana Škara Ivković i Matej Zboril. 
 
 Ostali nazočni: Vinko Grgić, dipl.ing.arh.,  gradonačelnik grada Nove Gradiške, Borislav 
Vidošić, zamjenik gradonačelnika grada Nove Gradiške, Marijan Furić, direktor Odlagališta d.o.o. 
Nova Gradiška, Adam Đanić, direktor CEKOMA Nova Gradiška, Marko Ivković, direktor 
Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje, Vlado Ivković, direktor EKO KONGA 
d.o.o. Nova Gradiška, Zlatko Zebić, dipl.iur., v.d. pročelnika Stručne službe Grada, Ljiljana 
Ranisavljević, dipl.oec., v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije grada, Goran Tomljanović,, v.d. 
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pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo kao i predstavnici sredstava javnog 
informiranja. 
 
 
Točka 1. IZBOR MANDATNOG POVJERENSTVA 
 

ZLATKO ZEBIĆ: „Prema odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Mandatno 
povjerenstvo bira se na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 članova Vijeća s tim da je njihov 
sastav približno razmjeran stranačkom sastavu Vijeća. 

 Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
  
 Prijedlog 1/3 vijećnika je da se u Mandatno povjerenstvo izaberu Marijana Škara Ivković, za 
predsjednicu, Matej Zboril i Tomislav Bećirević, za članove.  
 
 Ima li drugih prijedloga? Nema. 
 
 Budući nema više prijedloga predlažem da Gradsko vijeće temeljem članka 34. stavka 1. 
podstavak 8. donese Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva. 
 
 Tko je za? „15 glasova.“  
  
 Na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 8. Statuta grada Nove Gradiške-pročišćeni tekst 
(«Novogradiški glasnik», broj 1/18, 2/21), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE 
glasajući 15 „za“ donijelo  
 

RJEŠENJE 
o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 

 
 U Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške izabrani su: 
 
 za predsjednicu 
 MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆ 
 
 za članove 
 MATEJ ZBORIL 
 TOMISLAV BEĆIREVIĆ 
 
KLASA: 021 – 05/21– 01/ 
URBROJ: 2178/15-03-02/2-21-2 

 
 (Rješenje je prilog Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 
 
 ZLATKO ZEBIĆ: „ Kako je zadaća Mandatnog povjerenstva na Konstituirajućoj sjednici 
Gradskog vijeća podnijeti Izvješće o provedenim izborima, odnosno imenima izabranih vijećnika, o 
stavljanju mandata u „mirovanje“ ili podnošenju ostavke na dužnost člana Gradskog vijeća, predlažem 
da se Mandatno povjerenstvo povuče, održi sjednicu i postupi sukladno spomenutoj zadaći. 
 
 Dajem stanku od 5 minuta. 
 
 ( STANKA) 
 
 Nastavak sjednice. 
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  Točka 2. IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA I VERIFIKACIJA MANDATA 

ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA 
 
 ZLATKO ZEBIĆ: „Molim predsjednicu  Mandatnog povjerenstva da podnese Izvješće.„  
 
 MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆ nakon što je čestitala Gradonačelniku i Zamjeniku 
gradonačelnika te članicama i članovima Vijeća na izboru i pozdravila nazočne:“ Mandatno 
povjerenstvo na održanoj sjednici uvidom u izborne materijale za izbor članova Gradskog vijeća 
Grada Nove Gradiške održanim 16. svibnja 2021. utvrdilo da su sve izborne radnje provedene u 
skladu sa Zakonom o lokalnim izborima (Narodne novine broj144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 
37/21 ). 
 Od ukupno 11.873 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 5.353 birača, 
odnosno 45,09%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 5.352 birača, odnosno 45,08%. 
Važećih listića bilo je 5.177, odnosno 96,73%. Nevažećih je bilo 175 listića, odnosno 3,27%. 
 Na izborima 16. svibnja 2021. građani grada Nove Gradiške s kandidacijskih lista izabrali 15 
članova Gradskog vijeća. 
 
     Kandidacijske liste podnijele su sljedeće političke stranke: 

1. DOMOVINSKI POKRET - DP 
2. LISTA GRUPE BIRAČA nositelj Vinko Grgić 
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
4. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS 
5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, 
 STRANKA UMIROVLJENIKA - SU 
6. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA – HSLS, 
 MOST 
7. LISTA GRUPE BIRAČA nositeljica Mirela Relković 
8. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 

 
 Uvidom u izbornu dokumentaciju i objavljene konačne službene rezultate izbora za 
članice/članove Gradskog vijeća, Mandatno povjerenstvo objavljuje da u diobi mjesta u  
Gradskom vijeću sudjeluju kandidacijske liste kako slijedi: 

 
1. LISTA GRUPE BIRAČA nositelja Vinka Grgića (50,16% glasova) 9 mandata 
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ (20,90% glasova) 4 mandata 
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP (13,71% glasova) 2 mandata. 

  
           Sukladno članku 107. stavak 1., u svezi članka 103. Zakona o lokalnim izborima i  
članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02,  
47/10, 80/10, 93/11) Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je da je na provedenim lokalnim  
izborima u Gradskom vijeću osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne 
manjine. 
 
 Prema odredbi članka 90. Zakona o lokalnim izborima zbog nespojivih dužnosti, mandat u 
Gradskom vijeću miruje po sili zakona gradonačelniku Vinku Grgiću, dipl.ing.arh. i zamjeniku 
gradonačelnika Borislavu Vidošiću. 
 
  Sukladno članka 81. stavak 1. i 4. Zakona o lokalnim izborima vijećnika VINKA GRGIĆA 
zamjenjuje zamjenica- prva sljedeća neizabrana kandidatkinja s Liste pod rednim brojem 10. 
MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ, a vijećnika BORISLAVA VIDOŠIĆA zamjenjuje 
zamjenica- sljedeća neizabrana kandidatkinja s Liste pod rednim brojem 11. SARA ŠEFER. 
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 Mandatno povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću da verificira mandat 15 članova Gradskog 
vijeća kako slijedi: 
 

1. DINKI MATIJEVIĆ 
2. MARIJANU RADIĆU 
3. VLATKU GREINERU 
4. MARIJANI ŠKARA IVKOVIĆ 
5. ZORANU GAZIBARIĆU 
6. JELENI KOVRE 
7. MATEJU ZBORILU 
8. MARIJI BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ 
9. SARI ŠEFER 

 10.  DAVORINU SLIŠURIĆU 
 11. LJILJANI PTAČNIK 
 12. MARIJI MIHALJEVIĆ 
 13. TOMISLAVU BEĆIREVIĆU 
 14. LJEPŠI RAKAS – VUJČIĆ 
 15. FRANJI KIKIĆU 

 Sukladno odredbi članka 87. stavak 4. Zakon o izborima utvrđuje se da će do izbora 
predsjednika Gradskog vijeća predsjedanje sjednicom preuzeti Dinka Matijević, sljedeća izabrana 
članica s Kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.“ 
 
 ZLATKO ZEBIĆ:“ O ovim aktima se ne glasuje već se primaju na znanje Zaključkom.  
 
 Na temelju članka 6. stavak 4. Poslovnika Gradskog vijeća, GRADSKO VIJEĆE GRADA 
NOVE GRADIŠKE donijelo je  
 

ZAKLJUČAK  
o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva 

 
KLASA: 021 – 05/21 – 01/01 
URBROJ: 2178/15-03-02/2-21-2 

(Izvješće je prilog zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

ZAKLJUČAK 
o verifikaciji mandata članovima  

Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2021.-2025. 
 
KLASA: 021 – 05/21 – 01/01 
URBROJ: 2178/15-03-02/2-21-5 

( Zaključak je prilog zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 

 ZLATKO ZEBIĆ: „Prelazimo na pod točku: 
 
Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika.  
 
 Prema rezultatima izbora koje je objavilo Gradsko izborno povjerenstvo, kandidacijska lista 
koja je osvojila najveći broj glasova je Nezavisna lista grupe birača nositelja Vinka Grgića, a sljedeća 
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izabrana članica s predmetne Liste koja će u smislu članka 87. stavak 4. preuzeti predsjedanje 
konstituirajućom sjednicom je Dinka Matijević.  
 
 Molim gospođu Dinku Matijević da nastavi predsjedavati sjednicom, a ja vam se svima 
zahvaljujem. 
 
 DINKA MATIJEVIĆ: Zahvaljujem, prelazimo na pod točku: 
 
 svečana prisega članova Gradskog vijeća 
  

Dame i gospodo, mandati su nam potvrđeni, predlažem da prisegnemo na dužnost vijećnika 
davanjem svečane prisege.“ 

 
Nakon što je pročitala tekst prisege sukladno odredbi članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća, 

vijećnice i vijećnici, nakon što su prozvani, izgovorili su „Prisežem“ i potpisali tekst prisege. 
 
DINKA MATIJEVIĆ:“ Čestitam na danoj prisegi i možemo odmah dalje nastaviti s radom. 
 
 

Točka 3. IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA 
 

 Prema odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća na konstituirajućoj sjednici bira se 
Odbor za izbor i imenovanja. 

Predsjednik i članovi Odbora biraju se javnim glasovanjem na prijedlog predsjedatelja ili 
najmanje 1/3 vijećnika, s tim da je njihov sastav približno razmjeran stranačkom sastavu Vijeća. 
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 4 člana. 

 
  Prijedlog 1/3 vijećnika je da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu Marijan Radić ,za 

predsjednika, Jelena Kovre, Marija Bradašić Mikolčević, Zoran Gazibarić i Marija Mihaljević, za 
članove 

 
  Ima li drugih prijedloga? Nema. 
 
  Budući da nema više prijedloga predlažem da Gradsko vijeće temeljem članka 34. stavka 1. 

podstavak 8. donese Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbor za izbor i imenovanja. 
  
  Tko je za? 15 glasova.  
  
  Na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 8. Statuta grada Nove Gradiške-pročišćeni tekst 

(«Novogradiški glasnik», broj 1/18, 2/21), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE 
glasajući 15 „za“ donijelo je  

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova 
Odbora za izbor i imenovanja 

 
 U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške izabrani su: 
 
 za predsjednika 
 
 MARIJAN RADIĆ 
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 za članove 
 
 JELENA KOVRE 
 MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ 
 ZORAN GAZIBARIĆ 
 MARIJA MIHALJEVIĆ 

 
KLASA: 021 – 05/21– 01/ 
URBROJ: 2178/15-03-02/2-21-6 

 
(Rješenje je prilog Zapisniku i čini njegov sastavni dio.) 

 
Točka 4. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA 
 
 DINKA MATIJEVIĆ: “Odredbom članka 46. Statuta grada Nove Gradiške određeno je da 
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju iz reda članova, većinom glasova 
svih članova Vijeća. 

 Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da jedan potpredsjednik bira iz reda 
predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine na njihov prijedlog. 

 Sukladno odredbi članka 13. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednik i potpredsjednici 
Gradskog vijeća biraju se na Konstituirajućoj sjednici na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili 
najmanje 1/3 vijećnika. 
 Budući smo upravo izabrali Odbor za izbor i imenovanja predlažem stanku kako bi Odbor 
održao sjednicu i dao prijedloge za nositelja dužnosti predsjednika i dva potpredsjednika Vijeća.“ 
 
 (STANKA) 
  
 Nastavak sjednice. 
  
 DINKA MATIJEVIĆ:“ Molim predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da iznese 
prijedlog za predsjednika Gradskog vijeća. 

 
 MARIJAN RADIĆ nakon što je čestitao Gradonačelniku i Zamjeniku gradonačelnika, 
članicama i članovima Vijeća na izboru, pozdravio je nazočne sjednici kao i građane koji prate 
prijenos sjednice te u ime Odbora predložio da se za predsjednicu Gradskog vijeća izabere Dinka 
Matijević,  za potpredsjednika iz reda predstavničke većine Marijan Radića za potpredsjednika iz reda 
oporbe Tomislav Bećirević. 
 
  DINKA MATIJEVIĆ:“ Zahvaljujem se predsjedniku Odbora i pitam da li ima još 
prijedloga. 
 Budući prijedloga više nije bilo stavila je na glasovanje prijedlog da se da se za predsjednicu 
Gradskog vijeće izabere Dinka Matijević. 
 

  Tko je za? 15 glasova.  
 
 Na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 7. Statuta grada Nove Gradiške-, Gradsko vijeće 
glasujući 15 „za „donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednice 

Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške 
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 Za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške izabrana je 
 

DINKA MATIJEVIĆ, oec. 
 
KLASA: 021 – 05/21– 01/01 
URBROJ: 2178/15-03-02/2-21-7 
 
 (Rješenje je prilog zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 Budući prijedloga više nije bilo stavila je na glasovanje prijedlog da se da se za 
potpredsjednika Gradskog vijeće iz reda predstavničke većine izabere Marijan Radić. 
 

  Tko je za? 15 glasova.  
 
 Na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 7. Statuta grada Nove Gradiške-pročišćeni tekst 
(«Novogradiški glasnik», broj 1/18, 2/21), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE 
donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru potpredsjednika  

Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške 
 

 Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške izabran je 
MARIJAN RADIĆ 

 
 Budući prijedloga više nije bilo stavila je na glasovanje prijedlog da se da se za 
potpredsjednika Gradskog vijeće iz reda oporbe izabere Tomislav Bećirević. 
 

  Tko je za? 15 glasova.  
 

 Na temelju članka 34. stavak 1. podstavak 7. Statuta grada Nove Gradiške-pročišćeni tekst 
(«Novogradiški glasnik», broj 1/18, 2/21), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE 
donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru potpredsjednika  

Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške 
 

 Za potpredsjednika Gradskog vijeća grada Nove Gradiške izabran je 
    TOMISLAV BEĆIREVIĆ 
 
KLASA: 021 – 05/21– 01/ 
URBROJ: 2178/15-03-02/2-21-9 
 (Rješenje je prilog zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 DINKA MATIJEVIĆ: “Čestitam izabranima. 

Izborom predsjednika Gradskog vijeća objavljujem da je sukladno odredbi članka 87. Zakona 
o lokalnim izborima i odredbi članka 43. Statuta Grada Nove Gradiške i članka 5. stavak 1. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške konstituirano Gradsko vijeće Grada Nove 
Gradiške.“ 
 
 HIMNA REPUBLIKE HRVATSKE: „ Lijepa naša domovino“ 
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 DINKA MATIJEVIĆ: “Evo, sada na samom kraju, zahvaljujem se svima vama, prije svega 
članovima Gradskog vijeća na ukazanom povjerenju i na vašoj jednoglasnoj odluci da ja budem ta 
koja će predsjedavati ovim zakonodavnim tijelom. 
 Moram isto tako istaći da su naši sugrađani između osam ponuđenih lista izabrali nas i to s 
velikom većinom. 
 Stoga ću prije svega zahvaliti svim Novogradiščankama i Novogradiščanima koji su svoj glas 
baš poklonili nama. Njihov izbor obvezuje nas na vrijedan rad i konstantan trud za napredak našeg 
grada.  
 Također ćemo mišljenja, prijedloge i sugestije svih građana našeg grada s ciljem poboljšanja 
kvalitete života svakog stanovnika Nove Gradiške na isti način podržavati i s istim se žarom boriti. 
 Koristim priliku čestitati i vama kolege iz drugih političkih opcija koji ste ušli u Gradsko 
vijeće.  
 Uvažavanje drugih isto tako od neizmjerne je važnosti u demokratskim društvima i stoga ću u 
svakom slučaju uvažavati i vaša mišljenja i različita ako budu i poticati otvorenu, transparentnu i 
korektnu raspravu.  
 Posebno ću vas zamoliti i inzistirati ću na uljuđenim i doličnim odnosima tijekom rasprava u 
ovoj Vijećnici jer ovdje smo svi s istim ciljem, a to je dobrobiti našeg grada. Na ovome mjestu iz 
poštovanja prema sugrađankama i sugrađanima, a isto tako prema nama samima trebali bi se ponašati 
dostojno funkcije koju obnašamo. Ova Vijećnica trebala bi biti mjesto dijaloga, otvorenih rasprava i 
razmjene ideja, a ne mjesto niskih političkih, a osobito osobnih udaraca.  
 Zato vas pozivam na partnerski odnos, proaktivne rasprave, na uvažavanje činjenica da su za 
nas glasali ljudi koji očekuju da ih dostojanstveno predstavljamo, osluškujemo njihove probleme i 
potrebe s ciljem napretka našeg grada. 
 Nadam se pro socijalnom ponašanju i postizanju zajedničkih pozitivnih ciljeva. 
 Dakle, nemojte biti pasivni, ali ni agresiji ovdje neće biti mjesto. 
 Svi možemo izraziti i trebamo izraziti svoja mišljenja i svoje osjećaje, ali pri tome ćemo voditi 
brigu da ne narušavamo niti prava niti dignitet drugih. 
 Još jednom hvala vam na ovoj ukazanoj časti. Vjerujte da je za mene ovo velika odgovornost i 
čast i neću reći: „Obećajem“ jer se nače puno obećava ali vjerujem da ću dokazati da ću ovaj posao 
obavljati odgovorno jer zaista, ovaj grad je u mom srcu. Hvala vam.“  

. . . 

 
 Zatim je Predsjednica Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške zaključila rad sjednice u 11,40.  
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VODITELJ ZAPISNIKA          PREDSJEDNICA 
         GRADSKOG VIJEĆA  
    Nela Bednarik   
         Dinka Matijević, oec. 
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