
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LUDBREG  
        Gradsko vijeće 
KLASA: 021-05/13-01/6 
URBROJ:2186/18-01/2-13-11 
Ludbreg,21. lipnja 2013. 
 
  

ZAPISNIK 
 

sa konstituirajuće sjednice Gradskoga vijeća Grada Ludbrega održane 
21. lipnja 2013. godine u Pučkom otvorenom učilištu “Dragutin Novak” 
Ludbreg (Trg Sv. Trojstva 19)  s početkom u 15,00 sati. 
 
 Prije početka sjednice izvedena je hrvatska himna. 
 

Točka 1 
Otvaranje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća  

 
 Konstituirajuću sjednicu Gradskoga vijeća Grada Ludbrega otvorila je gđa. 
Ljerka Jović Mikor, predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, a 
po ovlaštenju Ministra uprave Arsena Bauka, kao Zakonom ovlaštenog sazivača 
konstituirajuće sjednice. 

U svoje osobno ime pozdravila je sve prisutne.  
 Svim izabranim vijećnicima čestitala je na izboru, a Gradskom izbornom 
povjerenstvu zahvalila na uloženom trudu na korektno provedenim izborima u 
Gradu Ludbregu.  
 Izabranim vijećnicima zaželjela je da dužnost vijećnika koja je časna i vrlo 
odgovorna, u narednom mandatu obavljaju s puno uspjeha i dobrih rezultata, na 
dobrobit svih građana Grada Ludbrega.  
 U ovoj svečanoj prigodi, pozdravila je sve nazočne: predsjednicu 
Gradskog izbornog povjerenstva Karmen Ošpuh, gradonačelnika Grada 
Ludbrega Dubravka Bilića, zamjenicu gradonačelnika Veru Jadanić, zamjenika 
župana Varaždinske županije Alena Kišića, predstavnike političkih stranaka 
Grada Ludbrega, pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće 
poslove - Alena Sabola, pomoćnicu pročelnika Mirjanu Balažinec, pročelnika 
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije -  Josipa Horvata, pročelnika 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu- Darka 
Raka te predstavnike sredstava javnog priopćavanja. 
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 Kako bi se moglo započeti sa službenim dijelom sjednice, zamolila je 
službenu osobu Erinu Stančin da prozove izabrane vijećnike u skladu s 
utvrđenim i objavljenim rezultatima izbora od strane Izbornog povjerenstva.  
 
NAZOČNI IZABRANI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA:  Dubravko Bilić, Tomo 
Filip, Krešimir Šalig, Marijan Krobot, Renata Potočnik, Vedran Zlatar, Petar 
Skupnjak, Goran Horvat, Vanja Vahtarić, Antonio Štefanek, Božidar Hajsok, 
Krešimir Horvat, Ivan Lončarić, Ružica Bačani i Anica Katana. 
 
Nakon prozivke, gđa. Mikor upoznala je sve nazočne s odredbama Zakona o 
lokalnim izborima temeljem kojih se za člana predstavničkog tijela može 
kandidirati i osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti te, ukoliko ta osoba 
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 jedinice lokalne 
samouprave nadležno za poslove predstavničkog tijela. Posebno je istaknula da 
na konstituirajućoj sjednici, umjesto člana predstavničkog tijela koji je stavio svoj 
mandat u mirovanje ili mu mandat miruje po sili zakona, pravo sudjelovanja i 
odlučivanja ima zamjenik tog člana, sukladno članku 79. stavku 9. Zakona o 
lokalnim izborima. 
          Slijedom iznijetog, predstojnica Mikor pozvala je službenu osobu Erinu 
Stančin da u svrhu utvrđivanja kvoruma prozove vijećnike koji će na 
konstituirajućoj sjednici moći donositi odluke. 
 
          NAZOČNI VIJEĆNICI: Dejan Gizdavec, Tomo Filip, Krešimir Šalig, Igor 
Balog, Renata Potočnik, Vedran Zlatar, Petar Skupnjak, Goran Horvat, 
Vanja Vahtarić, Nikola Vidaković, Božidar Hajsok, Božica Makar, Ivan 
Lončarić, Ružica Bačani, Anica Katana. 
 
 Nakon prozivke gđa. Mikor je konstatirala da od ukupno petnaest (15) 
izabranih vijećnika sjednici prisustvuje svih 15 vijećnika te se može nastaviti s 
radom sjednice, a ujedno je konstatirala da su svi vijećnici predali Potvrde o 
svom izboru, koje čine sastavni dio zapisnika s ove sjednice. 
 
 Za vođenje zapisnika jednoglasno je izabrana Erina Stančin, a za 
ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani  Dejan Gizdavec i Nikola 
Vidaković.  
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 Predsjedateljica gđa. Mikor za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Ludbrega predlaže slijedeći 
 

D N E V N I    R E D 
 
1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća  

(prozivka izabranih vijećnika, utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje  
dnevnoga reda, određivanje zapisničara te dva ovjerovitelja zapisnika) 

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

- Određivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedati sjednici 
do izbora predsjednika Gradskog vijeća, 

- Svečana prisega članova predstavničkog tijela, 
4. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 
5. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 
6. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 
7. Izbor predsjednika i članova Odbora za razvoj Grada i zaštitu okoliša 
8. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskoga vijeća. 

 
 

Predsjedateljica gđa. Ljerka Jović Mikor izvjestila je da je ovakav dnevni  
red minimalno potreban za konstituiranje Gradskog vijeća te da je izborom 
predsjednika Gradskoga vijeća konstituirano Gradsko vijeće.  
          Smatra da nema potrebe za izmjenom i dopunom predloženog dnevnog 
reda te isti stavlja na glasovanje.  
          Konstatira da je za današnju sjednicu jednoglasno prihvaćen predloženi 
dnevni red pa se može prijeći na drugu točku dnevnog reda, obzirom da je prva 
točka riješena u uvodnom dijelu.  
 

 
 

Točka 2. 
Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 

 
Predsjedateljica gđa. Mikor čita članak 4. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Ludbrega kojima je propisano da se Mandatna komisija bira na prvoj 
sjednici Vijeća na prijedlog predsjedatelja te da ima  predsjednika i dva člana. 
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim 
izborima za Vijeće i imenima izabranih vijećnika, izvješćuje Vijeće o stavljanju 
mandata u mirovanje, te podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, 
izvješćuje Vijeće o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati 
vijećničku dužnost, predlaže Vijeću odluku o prestanku mandata vijećnika kada 
se ispune zakonom predviđeni uvjeti, izvješćuje Vijeće da su ispunjeni uvjeti za 
početak mandata zamjeniku vijećnika.  

 
Predsjedateljica napominje da je u pripremi ove sjednice već  pripremljen 

prijedlog za članove ove Komisije.  Na osnovu dostavljenoga prijedloga političkih 
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stranaka predlaže se  da se u Mandatnu komisiju izaberu: za predsjednika 
Božidar Hajsok, a za članove Krešimir Šalig i Goran Horvat.  

 
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjedateljica  stavlja na glasovanje 

prijedlog za imenovanje Mandatne komisije te konstatira da je javnim 
glasovanjem Gradsko vijeće grada Ludbrega jednoglasno u Mandatnu 
komisiju izabralo:  Božidara Hajsoka za  predsjednika te Krešimira Šaliga i 
Gorana Horvata za članove. 
 
 Predsjedateljica poziva Mandatnu komisiju da se povuće, pripremi i nakon 
toga podnese Izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće Grada 
Ludbrega. Članovi Mandatne komisije utvrdili su da im nije potrebna stanka, s 
obzirom da su Izvješće već pripremili. 

 
(Rješenje o izboru predsjednika i dva člana Mandatne komisije sastavni je 

dio ovog Zapisnika.)  
 

Točka 3. 
Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Gradsko vijeće 

Grada Ludbrega te verifikacija mandata vijećnika 
 
 Nakon uvida u Izvješće Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ludbrega 
o provedenim izborima, predsjednik Mandatne komisije g. Božidar Hajsok podnio 
je Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za izbor članova Gradskog 
vijeća, podatke o izabranim članovima i izdanim potvrdama, o podnesenim 
izjavama o mirovanju mandata, o podnesenim ostavkama te podatke o 
određenim zamjenicima članova koji će umjesto izabranih vijećnika obnašati 
dužnost člana Gradskog vijeća Grada Ludbrega koje je sastavni dio ovog 
Zapisnika.  
 Novoizabranom gradonačelniku Dubravku Biliću, mandat za člana 
Gradskog vijeća miruje po sili zakona, temeljem članka 90. stavka 4. Zakona o 
lokalnim izborima, a zamjenjuje ga Dejan Gizdavec. 
 Temeljem članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim  izborima, svoj su 
mandat u mirovanje zbog osobnih razloga stavili slijedeći vijećnici: 
Krešimir Horvat, a zamjenjuje ga Božica Makar, te Marijan Krobot, a zamjenjuje 
ga Igor Balog 
 Temeljem članka 80. Zakona o lokalnim izborima, podnošenjem pisane 
ostavke vijećnički mandat prestaje Antoniju Štefaneku, a zamjenjuje ga Nikola 
Vidaković.  
  
           Mandatna komisija je utvrdila da su sva pitanja vezana uz mandate 
vijećnika riješena i provedena u skladu sa zakonom, te predlaže da se izabranim 
vijećnicima kao i zamjenicima koje su odredile političke stranke, a sukladno 
članku 81. Zakona o lokalnim izborima, danas verificira mandat.  
 
 Predsjedateljica gđa. Ljerka Jović Mikor otvorila je raspravu o 
podnesenom Izvješću, a budući da se nitko nije javio za raspravu, stavila je 
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Izvješće Mandatne komisije na glasovanje te je konstatirala da je  jednoglasno  
prihvaćeno Izvješće Mandatne komisije te je vijećnicima verificiran mandat.   
 
 (Izvješće Mandatne komisije sastavni je dio ovog Zapisnika).   

 
 Predsjedateljica gđa. Mikor, nakon usvojenog izvješća Mandatne komisije, 
još je jednom ustvrdila da sjednici prisustvuje svih 15 vijećnika, što znači da 
postoji propisani kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih 
odluka.  

 
- Određivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedati sjednici 

do izbora  predsjednika Gradskog vijeća  
 

Sukladno članku 87. stavku 4.Zakona o lokalnim izborima, a prema podacima 
izabranih i prethodno verificiranih vijećnika, potrebno je odrediti prvog izabranog 
vijećnika s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,a koji će predsjedati 
sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća. Prema izvješću Mandatne 
komisije utvrđeno je da je najviše glasova dobila kandidacijska lista SDP-HSU, a 
da je prvi izabrani član s navedene liste, nakon gospodina Dubravka Bilića 
kojemu  mandat miruje po sili zakona, Tomo Filip. Gđa. Jović-Mikor pozvala je 
gospodina Tomu Filipa da zauzme svoje mjesto i preuzme vođenje sjednice do 
izbora predsjednika. 

Gospodin Tomo Filip zahvalio je na ukazanom povjerenju i preuzeo daljnje 
vođenje sjednice. Prelazi  se na rješavanje slijedeće točke dnevnog reda. 

 
 

-  Svečana prisega  članova Gradskog vijeća 
 
 Predsjedatelj Gradskoga vijeća, gospodin Tomo Filip, sukladno članku 3. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega, pročitao je tekst prisege koji glasi: 
«Prisežem svojom čašću, da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada 
Ludbrega obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati 
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Ludbrega te da ću štititi 
ustavni poredak Republike Hrvatske i zauzimati se za svekoliki probitak Grada 
Ludbreg, Varaždinske županije i Republike Hrvatske». 

 Nakon pročitane prisege, predsjedatelj je prozvao pojedinačno vijećnike 
te je svaki vijećnik, nakon što je bio prozvan, ustao, izgovorio «prisežem» i 
potpisao tekst prisege, koja je sastavni dio ovog Zapisnika.  
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Točka 4. 
Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 

 
 Predsjedatelj Tomo Filip, sukladno dostavljenim  prijedlozima političkih 
stranaka koje obnašaju vlast u Gradskome vijeću, predložio je za predsjednika 
Odbora za izbor i imenovanja Igora Baloga, a za članove Tomu Filipa, Dejana 
Gizdavca, Petra Skupnjaka i Vanju Vahtarića.   
 Budući da drugih prijedloga za predsjednika i članove Odbora za izbor i 
imenovanja nije bilo, predsjedatelj je isti stavio na glasovanje te konstatirao da je 
javnim glasovanjem Gradsko vijeće jednoglasno u Odbor za izbor i 
imenovanje izabralo: Igora Baloga za predsjednika, a za članove Tomu Filipa, 
Dejana Gizdavca, Petra Skupnjaka i Vanju Vahtarića.   

 
 
(Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 

sastavni je dio ovog Zapisnika). 
 
 Predsjedatelj je predložio kratku stanku sjednice kako bi Odbor za izbor i 
imenovanje održao svoju sjednicu i utvrdio prijedloge za imenovanja po 
slijedećim točkama dnevnoga reda.   
 
 
 
      Točka 5. 
 Izbor predsjednika i članova  Odbora za statut i poslovnik 
 
 Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, gospodin Igor Balog, iznio je 
prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik kojeg je 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja, a sukladno dostavljenim prijedlozima 
političkih stranaka koje obnašaju vlast u Gradskom vijeću Grada Ludbrega. 
 U Odbor za Statut i poslovnik predložio je da se izaberu: Krešimir Šalig za 
predsjednika te za članove: Igor Balog, Tomo Filip, Vedran Zlatar i Ružica 
Bačani. 
     Rasprave  po prijedlogu nije bilo, pa je predsjedavajući dao prijedlog 
na glasovanje te konstatirao da je Gradsko vijeće  jednoglasno izabralo 
Odbor za statut i poslovnik u sastavu: Krešimir Šalig - predsjednik te 
članovi Igor Balog, Tomo Filip, Vedran Zlatar i Ružica Bačani. 
 
  

(Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik  u 
prilogu je zapisnika.) 
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Točka 6. 
Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

 
             Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, gospodin Igor Balog, iznio je 
prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik kojeg je 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja, a sukladno dostavljenim prijedlozima 
političkih stranaka koje obnašaju vlast u Gradskom vijeću Grada Ludbrega. 
             U Odbor za financije i proračun predložio je da se izaberu: Renata 
Potočnik za predsjednicu te za članove Božidar Hajsok i Nikola Vidaković. 
             S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, kao ni rasprave po danom 
prijedlogu, predsjedavajući je dao prijedlog na glasovanje te konstatirao da 
je Gradsko vijeće  jednoglasno izabralo Odbor za financije i proračun u 
sastavu: Renata Potočnik za predsjednicu te Božidar Hajsok i Nikola 
Vidaković za članove. 
 
             (Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 
u prilogu je zapisnika.) 
 
 
 
 

Točka 7. 
Izbor predsjednika i članova Odbora za razvoj Grada i zaštitu okoliša 

 
             Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, gospodin Igor Balog, iznio je 
prijedlog za izbor predsjednika i članova Odbora za razvoj Grada i zaštitu okoliša  
kojeg je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja, a sukladno dostavljenim 
prijedlozima političkih stranaka koje obnašaju vlast u Gradskom vijeću Grada 
Ludbrega. 
             U Odbor za razvoj Grada i zaštitu okoliša predložio je da se izaberu: 
Anica Katana  za predsjednicu te za članove Renata Potočnik, Dejan Gizdavec, 
Božidar Hajsok i Ivan Lončarić. 
             S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, kao ni rasprave po danom 
prijedlogu, predsjedavajući je dao prijedlog na glasovanje te konstatirao da 
je Gradsko vijeće jednoglasno izabralo Odbor za razvoj Grada i zaštitu 
okoliša u sastavu: Anica Katana za predsjednicu te za članove Renata 
Potočnik, Dejan Gizdavec, Božidar Hajsok i Ivan Lončarić.  

 
            (Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj Grada i 
zaštitu okoliša.)  
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Točka 8. 
Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća 

 
              a) Izbor predsjednika Gradskog vijeća 
 Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, gospodin Igor Balog, iznio 
je prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća. 
                Koalicija političkih stranaka Socijaldemokratska partija Hrvatske(SDP)- 
Hrvatska stranka umirovljenika(HSU)- Hrvatska narodna stranka liberalni 
demokrati(HNS) na temelju izbornih rezultata objavljenih od strane Gradskog 
izbornog povjerenstva Grada Ludbrega te potpisanog sporazuma o suradnji, 
predlaže da se za predsjednicu Gradskog vijeća izabere gospođa Božica Makar. 
  
 Predsjedatelj je zahvalio predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje te 
pitao vijećnike imaju li oni kakav drugi prijedlog te otvorio raspravu o navedenom 
prijedlogu. 
 
 Budući da nije bilo drugih prijedloga te se nitko nije uključio u raspravu 
po podnijetom prijedlogu, predsjedatelj Tomo Filip stavio je prijedlog Odbora 
za izbor i imenovanje na glasovanje te konstatirao da su javnim 
glasovanjem vijećnici jednoglasno, sa 15 glasova “ZA”, za predsjednicu 
Gradskog vijeća Grada Ludbrega izabrali gospođu Božicu Makar, čime je i 
konstituirano Gradsko vijeće. 
 
 (Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Ludbrega sastavni 
je dio ovog Zapisnika). 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća, gđa. Božica Makar,  zahvalila je na izboru i 
pozvala sve vijećnike na suradnju, a za dobrobit svih građana Grada Ludbrega. 
Uvjerena je da će se svi predizborni programi, uz pomoć gradonačelnika, 
zamjenice gradonačelnika, župana i njegovih zamjenika, i realizirati,a prioritet je 
osiguranje ekonomske stabilnosti. 
 

b)  Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća 
 

      Predsjednica Gradskoga vijeća Grada Ludbrega, gđa. Božica Makar, 
nastavlja sa sjednicom i predlaže  da se priđe izboru potpredsjednika Vijeća.  

     Podsjeća da u skladu s odredbama Statuta i Poslovnika, Gradsko 
vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, od kojih se jedan bira iz redova 
vladajuće stranke ili koalicije stranaka ili nezavisnih lista, a jedan iz redova 
oporbenih vijećnika. 

     Zamolila je predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese 
prijedlog. 
 Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, Igor Balog, sukladno 
odredbama Statuta i Poslovnika, podnio je Izvješće i prijedlog kandidata za izbor 
potpredsjednika Gradskoga vijeća. 
 Koalicija političkih stranaka Socijaldemokratska partija Hrvatske(SDP)- 
Hrvatska stranka umirovljenika(HSU)- Hrvatska narodna stranka liberalni 
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demokrati(HNS), predlaže da se za prvu potpredsjednicu Gradskog vijeća 
izabere gospođa Renata Potočnik. 
 
 Budući da nije bilo drugih prijedloga te se nitko nije uključio u raspravu 
po podnijetom prijedlogu, predsjednica  Vijeća Božica Makar stavila je 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na glasovanje te konstatirala da su 
javnim glasovanjem vijećnici jednoglasno za prvu potpredsjednicu 
Gradskog vijeća Grada Ludbrega izabrali gospođu Renatu Potočnik.  
 
 Predsjednica Vijeća zamolila je dalje gospodina Baloga da iznese 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za drugog potpredsjednika Gradskog 
vijeća. 
                Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, temeljem članka 43. Statuta 
Grada Ludbrega i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega, iznio 
je prijedlog Odbora za izbor i imenovanja da se za drugog potpredsjednika 
Gradskog vijeća, iz redova vijećnika oporbenih stranaka Blok umirovljenika 
zajedno (BUZ)- Demokratski centar (DC)- Hrvatska demokratska zajednica 
(HDZ)- Hrvatska seljačka stranka (HSS)- Hrvatska stranka prava (HSP), izabere 
gospodin Vedran Zlatar. 
                Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednica Gradskog vijeća 
stavila je prijedlog na glasovanje te konstatirala da je jednoglasno za drugog 
potpredsjednika Gradskog vijeća izabran Vedran Zlatar. 
 
 (Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Ludbrega 
sastavni je dio ovog Zapisnika). 
 
   
 
 Obzirom da je završen rad po utvrđenom dnevnom redu konstituirajuće 
sjednice, predsjednica Gradskog vijeća zahvalila je svim vijećnicima i ostalim 
sudionicima ove sjednice na sudjelovanju, čestitala izabranim na izboru na ove 
odgovorne dužnosti, a svim vijećnicima zaželjela uspješan rad u mandatu ovog 
vijeća.  
 
 Na kraju je upitala prisutne želi li se netko obratiti nazočnima. 
 
 Za riječ se javio gradonačelnik Grada Ludbrega gospodin Dubravko 
Bilić. 
 U svom kratkom obraćanju pozdravio je sve prisutne te izrazio 
zadovoljstvo što se može obratiti nazočnim vijećnicima na konstituirajućoj 
sjednici Gradskog vijeća, što je zapravo najsvečaniji trenutak proteklih lokalnih 
izbora.  Također, vrlo je zadovoljan što su se sve odluke i imenovanja donosila 
jednoglasno jer se samo tako, radeći zajedno,može učiniti najbolje za Ludbreg, a 
to je svima najvažniji cilj. Čestitao  je na  izboru  predsjednici Gradskoga vijeća, 
kao i svim izabranim vijećnicima, te zaželio uspješan rad i dobru suradnju.  
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              Zamjenik župana Varaždinske županije, gospodin Alen Kišić,  
pozdravio je sve prisutne i čestitao na izboru. Uvjeren je da nam se s ovom 
novom izvršnom vlašću u Gradu Ludbregu i Varaždinskoj županiji otvaraju neke 
mogućnosti koje dosad nismo imali te vjeruje da će svi biti dovoljno sposobni to i 
iskoristiti na dobrobit svih građana. Na kraju je iskoristio priliku te čestitao svim 
građanima predstojeće praznike, Dan antifašističke borbe i Dan državnosti. 
 
               Gospodin Vedran Zlatar pozdravio je sve nazočne te u ime koalicije 
„Za europski Ludbreg“ koju čine političke stranke BUZ-DC-HDZ-HSS-HSP 
čestitao je novoizabranom gradonačelniku i njegovoj zamjenici te svim kolegama 
vijećnicima na izboru, kao i predsjednici Gradskog vijeća što je prva među 
jednakima. Zahvaljuje svim glasačima koalicije na pruženoj potpori na izborima 
za Gradsko vijeće i gradonačelnika Grada Ludbrega. Poručuje da će se truditi biti 
aktivna i konstruktivna oporba koja će podržavati dobre programe i projekte, a 
kritizirati one koji nisu takvi. Gradonačelniku i zamjenici želi uspješan rad i 
maksimalan angažman, a sve s ciljem da svi zajedno učine Ludbreg boljim 
mjestom za život svim građanima. 
 
 Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednica Vijeća gospođa 
Makar  zaključila je sjednicu u 15.45 sati.  
 
 

D o v r š e n o ! 
 
 
 
 
 
ZAPISNIČAR:                        PREDSJEDNICA 
                       GRADSKOG VIJEĆA: 
Erina Stančin                                                      Božica Makar 
                
 

         
 
              
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:  
                       
    Dejan Gizdavec 
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