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

23.10.2019. godine u prostorijama Mjesnog odbora Kupljenovo, na adresi Matije Gupca 55,

Kupljenovo.

Siednica ie zapodela u 18.00 sati.

Nazodni dlanovi: Darko Mili6, Viktor Romanduk, Dijana Frani6, Robert Petrek i Stefica

Turk..

Ostali nazodni: Leljko Turk - gradonadelnik Grada Zaprelila, Alan Labus -..zamjenik
gradonadelnika, Martina Golub - prodelnica-tajnica SluZbe Grada, Miljenko So5tarii -

prodelnik rJO za financije i gospodarski razvoj, Danijel Saii - potpredsjednik Gradskog

vije6a Grada Zapreiica, Robert Vrdoljak - dlan odbora Gradskog vije6a za medugradsku

suradnju i Danijel Gudelj - djelatnik SluZbe Grada.

Sjednicu je otvorio Gradonadelnik, pozdravio sve nazodne uz prigodnu destitku svim
izabranim vije6nicima te upoznao prisutne sa sljededim dnevnim redom:

Dnevni red:
1. IzvjeS6e o provedenim izborima (rezultatiizbora, stavljanje mandata u

mirovanje, zamjene vijednika)
2. Verifikacija mandata dlanova vijeda MO
3. Verifikacija:

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

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

Ad.li2
Gradonadelnik je zamolio prodelnicu-tajnicu SluZbe Grada, Martinu Golub, da u ime

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

vije6a gradskih detvrti i vije6a mjesnih odbora na podrudju Grada Zaprelica.
Pisano Izvje56e, koje je dostavljeno izabranrmkandidatima, prilog je zapisniku.

Nadalje, Martina Golub je predloZila da se temeljem utvrdenog izvje56a verificiraju mandati

dlanova Vge6a Mjesnog odbora Kupljenovo.
Bez rasprave, jednoglasno sa pet glasova (nakon Sto je prozivkom utvrdena nazodnost

dlanova) donesen je

Zakljudak
Verificira se mandat dlanovima Vrleia Mjesnog odbora Kupljenovo:

l. Darku Mili6u
2. Viktoru Romaniuku
3. Dijani Franii
4. Robertu Petreku
5. Stefici Turk



Gradonadelnik je utvrdio kako je za daljnje predsjedavanje sjednicom, sukladno zakonu,
ovla5ten Darko Mili6 kao nositelj liste koja je na izborimaza(lanove vije6a mjesnog odbora
Kuplj enovo osvojila najvi5e glasova.
Darko Mili6 je preuzeo daljnje vodenje sjednice te je dao rijed prodelnici-tajnici, Martini
Golub zanaredne dvije todke.

Ad.3a)ib)
Martina Golub je ukratko obrazloLila prijedloge akata.
Predsjedavajuiije otvorio raspravu po todci 3a) dnevnog reda.
Kako se nitko nije javio, predsjedavajudi je zatvorio raspra\u ipozvao na glasovanje.
Prilikom glasovanja za todku 3a) dnevnog reda, 5 glasova bilo je ,,za",paje predsjedavaju6i
konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak o verifikaciji
Pravila Mjesnog Odbora Kupljenovo

(tekst Zakljudka prilaZe se zapisniku)

Predsjedavaju6ije otvorio raspraw po todci 3b) dnevnog reda.
Kako se nitko nije javio, predsjedavajuci je zatvorio raspravu i pozvao na glasovanje.
Prilikom glasovanja za todku 3b) dnevnog reda, 5 glasova bilo je ,,2a", paje predsjedavaju6i
konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak o verifikaciji
Poslovnika o radu vijeda Mjesnog odbora Kupljenovo

(tekst Zaklju(ka prllaZ,e se zapisniku)

Ad.4
Uvodno obrazlol,enje dao je Gradonadelnik koji je prisutne upoznao sa odredbom po kojoj
prijedlog kandidata za izbor predsjednika moZe podnijeti predsjedavajudi, Gradonadelnik ili
najmanje 1/3 dlanova Vqe6a.
Kao gradonadelnik, za predsjednika je predloZio Darka Mili6a.
Predsjedavajuci je upitao dlanove vije6a za eyentualne druge pnjedloge.
Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjedavaju6i je pozvao na glasovanje.
Prilikom glasovanja za prijedlog gradonadelnika, 5 glasova bilo je ,,2a", paje predsjedavaju6i
konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak
o izboru predsjednika vijeda Mjesnog odbora Kupljenovo

Darko Mili6 izabranje za predsjednika vijeda Mjesnog odbora Kupljenovo
(tekst Zakllu(ka prllale se zapisniku)
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Izabrani predsjednik zahvalio se na izboru,



Ad.5
Predsjednik je za potpredsjednika vijeda predloZio Viktora Romanduka, prethodno ga

pohvaliv5i zarad i zalagarye u proteklom mandatu.
Prilikom glasovanja za prijedlog Predsjednika, 5 glasova bilo je ,,2a", pa je predsjedavaju6i
konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljudak
o izboru potpredsjednika vijeda Mjesnog odbora Kupljenovo

Viktor RoΠlanこuk izabran je za potpredsjednika vileCa Miesnog odbora K:uplienovo

(tekSt ZakUuこ ka prilaを e Se ZapiSniku)

Ad.6
Predsjednik je za tajnikavljelapredloZio Dragutina Slebeca, prethodno ga pohvaliv5i za rad i
zalaganje u proteklom mandatu.
Prilikom glasovanja za prijedlog Predsjednika, 5 glasova bilo je ,,2a", pa je predsjedavaju6i
konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljuiak
o izboru tajnika vijeda Mjesnog odbora Kupljenovo

Dragutin Slebec izabran je za tajnika vijeia Mjesnog odbora Kupljenovo

Gradonadelnik je izrazio radost i zadovoljstvo sa udinjenim u proteklom wemenu u
Kupljenovu posebno naglasiv5i novootvoreni proizvodni pogon,,Novo Klasje", potpis
Ugovora o izgradnji kanalizacijske mreZe i projekt katastarske izmjere.

Martina Golub pohvalila je aZurnost vije6a MO u proteklom mandatu vezano za dostavu
dokumentacije u svrhu pohrane.

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

Sjednicaje zavr5ila u 18.30 sati.

Zapisnik sastavio:

Danijel Gudelj

Predsj eca
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