
Zapisnik
s konstituiraju6e sjednice Vijeda Mjesnog odbora Jablanovec, koja je odrZana dana

Z4.l0.Z0lg. godine u prostorijama Mjesnog odbora Jablanovec, na adresi Stubidka 305,

Jablanovec.

Sjednica je zapoicla u 19.00 sati.

Nazodni dlanovi: Miroslav Toma5ec, Miroslav Ciglenedki, Vladimir Mihael Basic, Nikola

Turdin i Irena Spidek.

Ostali nazodni: Zeljko Turk - gradonadelnik (od 5. todke dnevnog reda), Alan Labus -

zamjenik gradonadelnika, Martina Golub - prodelnica-tajnica SluZbe Grada, Miljenko

So5tari6 - 
"prodelnik rJO za financije i gospodarski razvoj, Danijel Saic - potpredsjednik

Gradskog vije6a Grada Zapteii(,ai Danijel Gudelj - djelatnik SluZbe Grada

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

piigodnu destitku svim izabranim vrje6nicima te upoznao prisutne sa sljede6im dnevnim

redom:

Dnevni red:
1. Izvje$6e o provedenim izborima (rezultati izbora, stavljanje mandata u

mirovanj e, zamj ene vij e6nika)
2. Verifikacija mandata dlanova vijeda MO
3. Verifikacija:

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

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

Ad. 1i2
ffilu gradonadelnika je zamolio prodelnicu-tajnicu SluZbe Grada, Martinu Golub, da u

ime bradstog izbomog povjerenstva i SluZbe Grada iznese Izvje56e o provedenim izborima

zav1etagtuatnn detvrti i vije6a mjesnih odbora na podrudju Grada Zwpre\ica'

Pisano Izv.1e56e, koje je dostavljeno izabranim kandidatima, prilog je zapisniku'

Nadalje, Martina Golub je predloZila da se temeljem utvrdenog lzvje56a verificiraju mandati

dlanova Vr1e6a I\4jesnog odbora Jablanovec.

Bez rasprave, jetnoglu.rro ,u pet glasova (nakon Sto je prozivkom utvrdena nazodnost

dlanova) donesenje

Zakljudak
Verificira se mandat dlanova vijeia Mjesnog odbora Jablanovec:

1. Miroslavu Toma5ecu
2. Miroslavu Ciglenedkom
3. Vladimiru Mihaelu Ba5icu
4. Nikoli Turdinu

.X5. Ireni Spiiek



Zamjenrk gradonadelnika je utvrdio kako je za daljnje predsjedavanje sjednicom, sukladno
zakonu, ovlaSten Miroslav TomaSec kao nositelj liste koja je na izborima za dlanove vije6a
mjesnog odbora Jablanovec osvojila najviSe glasova.

Miroslav Toma5ec je preuzeo daljnje voclenje sjednice i dao rijed prodelnici-tajnici, Martini
Golub zanaredne dvije todke.

Ad.3 aヽ ibヽ

Martina Golub je ukratko obrazloLila prijedloge akata.
Predsjedavaju6i je otvorio raspravu po todci 3a) dnevnog reda.

Kako se nitko nije javio, predsjedavaju6i je zatvorio raspravu i pozvao na glasovanje.

Prilikom glasovanja za todku 3a) dnevnog reda, 5 glasova bilo je ,,za",paje predsjedavajudi

konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak o verifikaciji
Pravila Mjesnog Odbora Jablanovec

(tekst Zakljudka prilaZe se zapisniku)

Predsjedavaju6ije otvorio raspravu po todci 3b) dnevnog reda.
Kako se nitko nije javio, predsjedavajuii je zatvorio raspra\u i pozvao na glasovanje.
Prilikom glasovanja za todku 3b) dnevnog reda, 5 glasova bilo je ,,za",paje predsjedavajuci
konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljuiak o verifikaciji
Poslovnika o radu vijeda Mjesnog odbora Jablanovec

(tekst Zakljtdka pnlal,e se zapisniku)

Ad.4
Uvodno obrazloL,enje dao je zamjenik gradonadelnika koji je prisutne upoznao sa odredbom
po kojoj prrjedlog kandidata za izbor predsjednika moLe podnijeti predsjedavaju6i,

Gradonadelnik ili najmanje 1/3 dlanova Vt1e6a.

Kao zamjenik gradonadelnika, za predsjednika je predloZio Miroslava Toma5eca.

Predsjedavaju6i je upitao dlanove vije6a za eventualne druge prijedloge.
Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjedavaju6i je pozvao na glasovanje.
Prilikom glasovanja za prijedlog zamjentka gradonadelnika, 5 glasova bilo je ,,2a", pa je
predsjedavaju6i konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak
o izboru predsjednika vije6a Mjesnog odbora Jablanovec

Miroslav Tomalec izabrznje za predsjednika vijeda Mjesnog odbora Jablanovec
(tekst Zaklju(ka prilaL,e se zapi sniku)
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Izabram predsjednik zahvalio se na izboru



Ad.5
Predsjednik a je za potpredsjednika vije6a predloZio Vladimira Mihaela Ba5ica.

Prilikom glasovanja za prijedlog Predsjednika, 5 glasova bilo je ,,2a", paje predsjedavaju6i

konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak
o izboru potpredsjednika vijeda Mjesnog odbora Jablanovec

Vtadimir Mihael Ba5ic izabranje za potpredsjednika vijeda Mjesnog odbora Jablanovec
, (tekst Zakljudka prilaZe se zapisniku)

Ad.6
Predsjednik je zatajnika vije6a predloZio Miroslava Ciglenedkog.
Prilikom glasovanja za prijedlog Predsjednika, 5 glasova bilo je ,,2a", pa je predsjedavajuci

konstatirao kako je jednoglasno donesen

Zakljudak
o izboru tajnika vijeda Mjesnog odbora Jablanovec

Miroslav Ciglenedki izabran je za tajnika vijeda Mjesnog odbora Jablanovec

Alan Labus je pozvao dlanove Vijeda na zapodinj anje rzrade Plana malih komunalnih akcrja i
upoznao ih s do sada udinjenim vezano za prometnicu Jablanovec-Zapre1i|.

Zeljko Turk je destitao izabrattmvije6nicimaiizrazio sigurnost u plodnu suradnju Gradske

uprave i Mjesnog odbora Jablanovec.
Izmedu osialog, naSavio je i izgradryu djedjeg vrtila i Sirenje DruStvenog doma Jablanovec.

Kako se vi5e nitko nije javio za rijet,, predsjednik je pozdravio prisutne, zahvalio se i
zakljudio sjednicu.

Sjednica je zavrllla u 19.30 sati

Zapisnik sastavio: Predsjednik Vije6a

Miroslav Toma5ecDanijel Gudelj
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