ZAPI S N I K
sastavljen 18.06.2021. godine na konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora
Mirkovec Breznički i Podvorec koja je održana u prostorijama društvenog doma u Bisagu.
Konstituirajuću sjednicu sazvao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Breznica temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj
144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 54. Statuta općine Breznica ("Službeni
vjesnik Varaždinske županije" broj 20/21). Sjednica je sazvana pismenim putem Pozivom
Klasa: 026-01/21-01/05, Urbroj: 2186/023-04-21-1 od 08.06.2021. godine.
Sjednici su nazočni članovi Vijeća:
1. Jasna Margetić,
2. Kesnija Knez,
3. Mario Marenčić,
4. Snježica Kirin Kos,
5. Darko Bičak (nazočan od 4. točke dnevnog reda).
Ostali prisutni na sjednici:
1. Stjepan Šafran, pročelnik,
2. Stjepan Krobot, načelnik,
3. Ivan Andrašek, potpredsjednik Općinskog vijeća,
4. Marko Futač, viši referent.
Sjednicu u 18:10 sati otvara pročelnik Stjepan Šafran, pozdravlja prisutne članove
Vijeća Mjesnog odbora te predstavlja prisutne načelnika Stjepana Krobota, potpredsjednika
Općinskog vijeća Ivana Andrašeka te zapisničara Marka Futača.
Pročelnik predlaže sljedeći dnevni red sjednice:
DNEVNI RED
1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora,
(prozivka izabranih vijećnika, utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje dnevnog reda),
2. Svečana prisega članova Vijeća Mjesnog odbora,
3. Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora,
4. Temeljna pravila Mjesnog odbora Mirkovec Breznički i Podvorec,
5. Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Mirkovec Breznički i Podvorec,
6. Ostala pitanja i prijedlozi.
Toč. 1)
Otvaranje konstituirajuće sjednice vijeća Mjesnog odbora
Pročelnik proziva izabrane članove Vijeća. Prisutno je četvero (4) od pet (5) izabranih
članova Vijeća, te konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema, pa pročelnik daje dnevni red na glasanje.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Toč. 2)
Svečana prisega članova Vijeća Mjesnog odbora
Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Andrašek pozdravlja prisutne i čita prisegu. Svi
prisutni članovi Vijeća Mjesnog odbora prisežu i potpisuju prisegu.

Toč. 3)
Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Pročelnik objašnjava da prijedlog za izbor predsjednika Vijeća može dati predsjedatelj
ili 1/3 članova Vijeća mjesnog odbora. Predsjednik se predlaže s liste koja je osvojila najviše
glasova, a po dogovoru stranaka potpredsjednik je iz redova oporbe.
Pročelnik kao predsjedatelj predlaže Jasnu Margetić za predsjednicu Vijeća mjesnog
odbora. Nema drugih prijedloga pa pročelnik daje prijedlog na glasanje. Jasna Margetić je
jednoglasno izabrana za predsjednicu Vijeća Mjesnog odbora Mirkovec Breznički i Podvorec.
Pročelnik objašnjava da Darko Bičak, predloženi kandidat za potpredsjednika od
strane SPD-a, nije prisutan na sjednici, te stoga za potpredsjednicu predlaže Kseniju Knez kao
drugu izabranu članicu Vijeća s liste SDP-a. Nema drugih prijedloga pa pročelnik daje
prijedlog na glasanje. Ksenija Knez je jednoglasno izabrana za potpredsjednicu Vijeća
Mjesnog odbora Mirkovec Breznički i Podvorec.
Pročelnik konstatira da je izborom predsjednice Vijeće Mjesnog odbora Mirkovec
Breznički i Podvorec konstituirano. Daljnje vođenje sjednice Vijeća preuzima predsjednica
Vijeća Jasna Margetić.
Toč. 4)
Temeljna pravila Mjesnog odbora Mirkovec Breznički i Podvorec
Izabrana predsjednica Vijeća Jasna Margetić se zahvaljuje na ukazanom povjerenju i
poziva pročelnika da obrazloži prijedlog Temeljnih pravila Mjesnog odbora.
Izabrani član Vijeća Darko Bičak dolazi na sjednicu i prisutan je od ove točke.
Pročelnik ukratko obrazlaže prijedlog Temeljnih pravila Mjesnog odbora – što Mjesni
odbor radi, koje su mu nadležnosti, prava i dužnosti.
Predsjednica otvara raspravu o prijedlogu Temeljnih pravila Mjesnog odbora. Nema
pitanja ili prijedloga u vezi prijedloga Temeljnih pravila Mjesnog odbora pa predsjednica daje
prijedlog na glasanje. Temeljna pravila Mjesnog odbora prihvaćena su jednoglasno.
Toč. 5)
Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Mirkovec Breznički i Podvorec
Predsjednica opet poziva pročelnika da obrazloži prijedlog Poslovnika o radu Vijeća
Mjesnog odbora.
Pročelnik ukratko obrazlaže prijedlog Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora – kao
što Općinsko vijeće ima svoj poslovnik, tako ga ima i Vijeće Mjesnog odbora. U njemu je
definiran način rada Vijeća Mjesnog odbora i detaljnije su razrađena pravila dana u Temeljnim
pravilima Mjesnog odbora.
Predsjednica otvara raspravu o prijedlogu Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora.
Nema pitanja ili prijedloga u vezi prijedloga Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora pa
predsjednica daje prijedlog na glasanje. Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora prihvaćen je
jednoglasno.
Toč. 6)
Ostala pitanja i prijedlozi
Pročelnik pojašnjava članovima i predsjednici Vijeća postupak sazivanja, vođenja te
donošenja odluka na sjednicama Vijeća Mjesnog odbora. Preporuča da se na sjednice pozove i
načelnik, te da se Vijeće sastaje i daje svoje prijedloge prema Općini. Preporuka je i da se
sjednice održavaju barem jednom u tri mjeseca.
Predsjednica postavlja pitanje o dosadašnjem sastavu Vijeća Mjesnog odbora.
Pročelnik objašnjava da izbori za članove vijeća mjesnih odbora nisu provedeni od kada su
mjesni odbori osnovani 1994. godine.

Potpredsjednica Vijeća Ksenija Knez postavlja pitanje o zapuštenoj nekretnini u
Mirkovcu. Pročelnik odgovara da su opomene poslane vlasnicima. Svi članovi Vijeća osim
Darka Bičaka sudjeluju u raspravi o budućem radu Vijeća te problemima u naseljima
Mirkovec i Podvorec.
Pročelnik predlaže da Vijeće Mjesnog odbora da konkretne prijedloge prema
načelniku i Općini, umjesto da se o problemima raspravlja na zatvorenim grupama na
društvenim mrežama.
Pročelnik ponavlja i da je Darko Bičak bio predložen od strane SDP-a za
potpredsjednika Vijeća, ali da nije bio prisutan na početku sjednice te je zbog toga izabrana
Ksenija Knez. Vijeće može to promijeniti na sljedećoj sjednici.
Dovršeno u 18:55 sati.
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