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ZAPISNIK
S 1. SJEDNICE VMO PEHLIN
1. sjednica VMO Pehlin održana je 27.studenoga 2014. (četvrtak) s početkom u 12:00 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
 Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
 Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO
 Anabel Babić, član VMO
 Stjepan Horvat, član VMO
 Kristian Rumora, član VMO
 Lorena Pribanić, tajnica MO
Ostali nazočni:

Usvajanje zapisnika sa Konstituirajuće sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora,
2. Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Pehlin,
3. Usvajanje pravila Mjesnog odbora Pehlin,
4. Usvajanje pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju
mjesnoga odbora,
5. Dopuna i usvajanje Plana prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu,
6. Prijedlog i usvajanje programa rada za 2015. godinu,
7. Prijedlog prijave za Riječki program lokalnog partnerstva
8. Informacija o Pododborima VMO Pehlin
9. Prikupljanje donacija za programe Vijeća
10. Organizacija programa Djed Božićnjak 2014.
11. Razno
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AD 1
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić pozdravio je nazočne. Zahvalio se članovima vijeća na
povjerenju koje mu je ukazano, te se osvrnuo na proteklih 12. godina koliko je predsjednik
Vijeća. Naglasio je da se istom dinamikom i tempom planira raditi i u predstojećem mandatu.
Ivan Bogdanić, predsjednik Vijeća MO Pehlin , predložio je da osobe za raspolaganje sredstvima
na žiro-računu mjesnog odbora budu predsjednik i zamjenik predsjednika VMO Pehlin.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se za raspolaganje sredstvima na žiro-računu ovlašćuju
predsjednik VMO Ivan Bogdanić i zamjenik predsjednika Tome Kovačić.
AD 2
Predsjednik je izvijestio nazočne da je potrebno usvojiti Poslovnik Vijeća MO Pehlin, Pravila o
radu MO Pehlin, te Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinosu razvoju MO,
koji su uručeni članovima Vijeća na konstituirajućoj sjednici.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo Poslovnik Vijeća MO Pehlin.
AD 3
Usvajanje pravila Mjesnog odbora Pehlin.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo Pravila MO Pehlin.
AD 4
Usvajanje pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga
odbora.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za
doprinos u razvoju mjesnog odbora Pehlin.
AD 5
Predsjednik VMO Pehlin izvijestio je nazočne da je potrebno usvojiti listu Plana prioriteta
komunalnih akcija za 2015. godinu. Predočio je prisutnima tablicu prijedloga komunalnih
prioriteta za 2015. godinu s pripadajućim novčanim iznosima za koje bi se Vijeće trebalo
očitovati i dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalnu djelatnost. Nakon rasprave i
razmatranja svake pojedine stavke Vijeće je donijelo slijedeću odluku.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin usvojilo je plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2015. godinu,
koja je sastavni dio ovog zapisnika.
AD 6
Predsjednik i tajnica MO Pehlin izvijestili su članove Vijeća o programima koje Vijeće iz godine u
godinu realizira. VMO Pehlin vrlo je aktivno, te realizira programe sporta, ekološke akcije,
program vezan uz maškare, Dan MO, RI-barsku noć na Mistražu, doček Djeda Božićnjaka, te
obilježavanje obljetnica. Vijeće je programe dobilo na razmatranje, te je nakon rasprave
donesen zaključak.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo Programe rada za 2015. godinu.
AD 7
Natječaj za Riječki program lokalnog partnerstva objavljuje se svake godine u listopadu, te je
ove godine otvoren do 28. studenoga. Vijeće MO Pehlin već je uspješno realiziralo nekoliko
programa. U 2015. godini plan je realizirati projekt pod nazivom Nasmiješi se, igra počinje,
Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Pehlin, Minakovo 30. Nositelj projekta biti će Vijeće MO Pehlin
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uz potporu Dječjeg vrtića Rijeka, CPO Turnić.
Zaključak:
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je donijelo odluku da će se natjecati za Riječki program lokalnog
partnerstva sa projektom Nasmiješi se, igra počinje.
AD 8
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je Vijeće MO Pehlin do sada imalo
deset aktivnih Pododbora. Pododbori predstavljaju veliku prednost zbog uključenosti velikog
broja mještana u sva događanja u MO. Na sve sjednice VMO Pehlin pozvani su i predsjednici
pododbora. Predsjednik je dao prijedlog Vijeću da razmisle o osobama za koje smatraju da bi
mogle sudjelovati u radu Pododbora.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te će se na jednoj od idućih sjednica formirati Podobori
VMO Pehlin.
AD 9
Predsjednik VMO izvijestio je članove Vijeća da VMO Pehlin svake godine primi donacije.
Objasnio je da se za donacije do 5.000,00 kn u proračun Grada , od Grada dobiju poticajna
sredstva u istom iznosu kao i donacija. Zamolio je vijećnike da se angažiraju u prikupljanju
donacija za 2015. godinu
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 10
U programima za 2014. godinu planirana je organizacija programa dočeka Djeda Božićnjaka.
Program će se održati 18. prosinca 2014. godine u 18 sati ili u Domu kulture Pehlin ili u Češkom
domu T.G. Masaryka ovisno o broju prijavljene djece.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 11
Predsjednik VMO Pehlin izrazio je nadu da će suradnja između novih članova Vijeća MO Pehlin
biti uspješna na dobrobit svih mještana Pehlina.
:

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
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