
Zapisnik
s konstituiraju6e sjednice Vije6a Mjesnog odbora Ivanec, koja je odrlana dana 24,10.2019.

godine u prostorijama Mjesnog odbora Ivanec, na adresi Stubidka 75,Ivanec Bistranski.

Sjednicaje zapodela u 18,00 sati.

Nazodni dlanovi: Kristijan Durdevi6, Zlatko Hartman, Sandra Zemljaki Marko Stuglin

Odsutni dlanovi: Lucija Filipdi6

Ostali nazotni: Alan Labus - zamjenik gradonadelnika, Marlina Golub - prodelnica-tajnica

SluZbe Grada, Miljenko So5taric - prodelnik rJO za financije i gospodarski razvoj, Danijel

Sai6 - potpredsjednik Gradskog vije6a Grada Zapreli(,a, Miroslav Zemljak i Danijel Gudelj -
djelatnik SluZbe Grada.

Sjednicu je otvorio zamjenik gradonadelnika gospodin Labus, pozdravio sve nazodne uz

prigodnu destitku svim izabranim vije6nicima te upoznao prisutne sa sljede6im dnevnim

redom:

Dnevni red:
1. Izvje5de o provedenim izborima (rezultati izbora, stavljanje mandata u

mirovanje, zamjene vij e6nika)
2. Verifikacija mandata ilanova Vije6a MO
3. Verifikacija:

a) Pravila Mjesnog odbora
b) Poslovnika o radu vijeda Mjesnog odbora

4. Izbor predsjednika vijeda MO
5. lzbor potpredsjednika vije6a MO
6. Razno

Ad。 112
Zamlenik gradonadelnika je zamolio prodelnicu-tajnicu SluZbe Grada, Martinu Golub, da u

ime Gradskog izbornog povjerenstva i SluZbe Grada iznese Izvje56e o provedenim izborima

zavijeca gradskih detvrti i vije6a mjesnih odbora na podrudju Grada ZapreSica.

Pisano Izvje56e, koje je dostavljeno izabranimkandidatima, prilog je zapisniku.

Nadalje, Martina Golub je predloZila da se temeljem utvritenog lzvjei(,a verificiraju mandati

dlanova Vijeca Mjesnog odbora Ivanec.
Bez rasprave, jednoglasno sa detiri glasa (nakon Sto je prozivkom utvrdena nazodnost

dlanova) donesenje

Zakljudak
Verificira se mandat dlanovima Vije6a Mjesnog odbora Ivanec

1. Kristijanu Durtlevidu
2. Zlatku Hartmanu
3. Sandri Zemljak
4. Luciji Filipiid
5. Marku Stuglinu



Zamjenlkgradonadelnika je utvrdio kako je za da\1n1e predsjedavanje sjednicom, sukladno

zakonu, ovla5ten Ifuistijan Durdevi6 kao nositelj liste koja je na izborima za (lanove vije6a

mjesnog odbora Ivanec osvojila najvi5e glasova'

rristlialn Durdevi6 je preuzeo aatinle vodenje sjednice te je dao rijed prodelnici-tajnici,

Martini Golub za naredne dvije todke.

Ad.3 a) i b)
Vtartina Golub je ukratko obrazloZrlaprijedloge akata'
predsjedavajuii je otvorio raspravu po todci 3a) dnevnog reda.

Kako se nitio nie javio, predijedaviirrei 1. zatvorio raspravu i pozvao na glasovanje'

prilikom glasovanja za-todku-3a) dnevntg reda, 4 glasa bilo je ,,2a", pa je predsjedavaju6i

konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljuiak o verifikaciji
P r avila Mj e sn o g o db o r a'"',t?t, 

zakrjtfika prlral,es e zapi sniku)

Predsjedavaju6ije otvorio raspravu po todci 3b) dnevnog reda'

Kako se nitio nije javio, predijedavaju6i je zatvorio raspravu tpozvao na glasovanje.

prilikom glasovanja za ttdku-3b) dnevnog rcda,4 glasa bilo je ,,2a", pa je predsjedavaju6i

konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljulak o verifikaciji
Poslovnika o radu vijeda Mjesnog odbora Ivanec

(tekst Zakljudka prilai,e se zapisniku)

Ad.4
ffidro obrazloLenje dao je zamjenik gradonadelnika koji je prisutne upoznao sa odredbom

po kojoj prijedlog kandidata za izbor predsjednika moLe podnrleti predsjedavajudi,

Gradonadelnik ili najmanje 1/3 dlanova Vije6a'
Kao zamjenik gradonadelnika, za predsjednika je predloZio Kristijana Durdevi6a.

Predsjedavaju6i je upitao dlanove vrjeca za eventualne druge prijedloge.

Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjedavaju6i je pozvao na glasovanje.
prilikom glasovanja za-priiedlog zamlenika gradonadelnika, 4 glasa bilo je ,,2a", pa je

predsjedavajuci konstatftao kako je jednoglasno donesen

Zakljudak
o izboru predsjednika vijeda Mjesnog odbora Ivanec

Kristijan Durtlevid izabran je za predsjednika vije6a Mjesnog odbora Ivanec
(tekst Zaktjudka ptrlaL'e se zapisniku)
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Izabrani predsjednik zahvalio se na izbotu



Ad.s
Predsjednik je za potpredsjednika vije6a predlozio zlatka Hartmana.
priliktm glasovanja-za prijedlog Predsjednika, 4 glasa bilo je ,,2a", paje predsjedavaju6i

konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak
o izboru potpredsjednika vijeda Mjesnog odbora Ivanec

Z1atko Hartman izabran je za potpredsjednika vijeda Mjesnog odbora Ivanec
(tekst Zakljudka prllate se zapisniku)

Ad.6
Fredsjednik je zatajnrcu vije6a predloZio Ivanu Eurdevi6.
Priliktm glasovanji za prijedlog Predsjednlka, 4 glasa bilo je ,,2a", pa je predsjedavaju6i

konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak
o izboru tajnice vije6a Mjesnog odbora Ivanec

Ivana Durtlevi6 izabranaje za tajnicu vijeda Mjesnog odbora Ivanec

Martina Golub je pozvala dlanove Vije6a na zapodinj anje izrade Plana malih komunalnih

akcija.

Kako se vile nitko nije javio za rljed, predsjednik je pozdravio prisutne, zahvalio se i
zakljudio sjednicu.

Sjednicaje zavr5ila u 18.30 sati.

Zapisnik sastavio:

Danijel Gudelj

Predsjednik Vije6a

Kristij an
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