
Zapisnik
s konstituiraju6e sjednice Vije6a Mjesnog odbora Pojatno, koja je odrLana dana 23.10.2019.

godine u prostonjama Mjesnog odbora Pojatno, na adresi Matije Gupca 90, Pojatno'

Sjednica je zapodelat 20.00 sati.

Nazodni dlanovi: Kreso Slatkovi6, Marko Bosnar, Ivan Pokupec

Odsutni dlanovi: Kre5imir Jedvaji6 i Tibor Antoli6

ostali nazodni: Zeljko Turk - gradonadelnik Grada zaptelila, Alan Labus - -zamjenik
gradonadelnika, Martina Golub - prodelnica-tajnica SluZbe Grada, Miljenko Soitarid -

irodelnik IJO za financije i gospodarski razvoj, Danijel Sai6 - potpredsjednik Gradskog

,l;.eu Grada Zapre|i1a, 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

iiabranim vijecnicima te upoznao prisutne sa sljede6im dnevnim redom:

Dnevni red:
1. IzvjeS6e o provedenim izborim a (rezultati izbora, stavljanje mandata u

mirovanj e, zamjene vij e6nika)
2. Verifikacija mandata ilanova vijeda MO
3. Verifikacija:

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

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

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

Gradskog izbornog povjerenitva i SluZbe Grada iznese Izvje56e o provedenim izbonma za

vije6a g*atkil, detvrti i vijeca mjesnih odbora na podrudju Grada Zaprelit'a

fisanolzvjeS6e, koje je dostavljeno izabranim kandidatima, prilog je zapisniku'

Nadalje, Martrna Golub je predloZila da se temeljem utvrdenog lzvjelta verificiraju mandati

dlanova Vrje6a Mjesnog odbora Pojatno.

Bez rasprave, jednoglaino sa tri giasa (nakon Sto je prozivkom utvrdena nazodnost dlanova)

donesen je

Zakljudak
Verificira se mandat dlanova Viieca Mjesnog odbora Pojatno

1. Kre5i Slatkovi6u
2. Marku Bosnaru
3. Ivanu Pokupcu
4. Kre5imiru Jedvaji6u



Gradonadelnik je utvrdio kako je za daljnje predsjedavanje sjednicom, sukladno zakonu,
ovla5ten Kre5o Slatkovid kao nositelj liste koja je na izborima za dlanove vije6a mjesnog
odbora Pojatno osvojila najvi5e glasova.
KreSo Slatkovii je preuzeo daljnje vodenje sjednice te je dao rrjed prodelnici-tajnici, Martini
Golub zanaredne dvije todke.

Ad.3 a) i b)
Martina Golub je ukratko obrazlollla prijedloge akata.
Predsjedavaju6ije otvorio raspravu po todci 3a) dnevnog reda.
Kako se nitko nije javio, predsjedavajuii je zatyorto raspra\u i pozvao na glasovanje.
Prilikom glasovanja za todku 3a) dnevnog reda, 3 glasa bilo je ,,2a", paje predsjedavajuii
konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljuiak o verifikaciji
Pravila Mjesnog Odbora Pojatno

(tekst Zakljudka prilaZe se zapisniku)

Predsjedavaju6ije otvorio raspravtl po todci 3b) dnevnog reda.
Kako se nitko nije javio, predsjedavajuii je pozyao na glasovanje.
Prilikom glasovanja za todku 3b) dnevnog reda, 3 glasa bilo je ,,2a",paje predsjedavaju6i
konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljuiak o verifikaciji
Poslovnika o radu vijeda Mjesnog odbora Pojatno

(tekst Zaklju(ka prllaie se zapi sniku)

Ad.4
Uvodno obrazlolenje dao je Gradonadelnik koji je prisutne upoznao sa odredbom po kojoj
prrjedlog kandidata za izbor predsjednika moLe podnijeti predsjedavajuii, Gradonadelnik ili
najmanje 1/3 dlanova vijeda.
Kao gradonadelnik, za predsjednika je predloZio Kre5u Slatkovida.
Predsjedavajudi je upitao dlanove vijeia za eventtalne druge prijedloge.
Kako nije bilo drugih prijedloga,predsjedavajuci je pozvao na glasovanje.
Prilikom glasovanja za prijedlog gradonadelnika, 3 glasa bilo je ,,za",paje predsjedavaju6i
konstatirao kako je jednoglasno donesen

Zakljudak
o izboru predsjednika vijeda Mjesnog odbora Pojatno

Kre5o Slatkovii izabranje za predsjednika vije6a Mjesnog odbora Pojatno
(tekst Zakljudka prilaLe se zapi sniku)

Izabram predsjednik zahvalio se na izboru.
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Ad.5

Predsjednik je zapotpredsjednika vije6a predloZio Marka Bosnara.

Prilikom glasovanja za prijedlog Predsjednika, 3 glasa bilo je ,,2a", pa je predsjedavaju6i

konstatirao kako je jednoglasno donijet

Zakljuiak
o izboru potpredsjednika vijeda Mjesnog odbora Pojatno

Marko Bosnar tzabranje za potpredsjednika vije6a Mjesnog odbora Pojatno
(tekst Zaklju'dka prilaL,e se zapisniku)

Ad。6

Gradonadelnik je iznio plan investicija u Pojatnom s posebnim naglaskom na izgradnju
kanalizacijske mreZe i industrijske zone Jug.

Predsjednik se osvrnuo na do sada udinjeno po pitanju otvaranja lijednidke ordinacije u
Pojatnom i najavio formiranje radnih tijela vijeda MO i njihov aktivan rad.

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

Sjednica je zavr5ila u 20.30 sati.

Zapisnik sastavio:

Danrlel Gudelj
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PredttCdnik Vije6a

Kre6o Slatkovi6
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