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ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE VMO BULEVARD 
 

16. sjednica VMO Bulevard održana je 22.02.2012. s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Milan Lukša, predsjednik, 
- Marijan Rošić, potpredsjednik  
- Žarko Šegota, član, 
- Vojislav ðurić, član, 
- Henriet Bilandžić, član, 
- Marjan Srdoč, tajnik.  
 
Usvajanje zapisnika s 15. sjednice VMO Bulevard: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1.   Usvajanje konačnog prijedloga Financijskog plana VMO za 2012 g.  
2.   Prijedlog izmjena i dopuna programa rada: Dani psihologije, Dječja radionica 

Kućice i hranilice za ptice, Dječja radionica - Doček Djeda Božičnjaka. 
      3.   Razno. 
  
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik VMO Milan Lukša elaborirao je konačni prijedlog Financijskog plana VMO 
Bulevard za 2012. te je predložio njegovo usvajanje.  
Zaključak: 

• Prijedlog Financijskog plana VMO Bulevard zas 2012. godinu jednoglasno 
je usvojeno. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Milan Lukša obrazložio je prijedlog izmjena i dopuna slijedećih 
programa Vijeća u 2012.godini:  



 
1)    Dani primijenjene psihologije u MO Bulevard:   
a)     Naknadno je radna skupina predložila izmjenu pod/teme radionice i to: umjesto 
općenite teme namijenjene srednjoškolskom uzrastu mladih: "Što i koliko znam o sebi - 
pitanja i odgovori" predložila je temu "Primjena kreativnosti - kreiranje projekata - u 
mjesnom odboru/ lokalnoj zajednici" kao optimaljniju temu na razini suradnje PSHG i 
mjesnog odbora Bulevard. 
b)     Predloženo je da se radionice  kontinuirano održavaju do kraja školske godine, 
umjesto isključivo u mjesecu veljači,  
c)     Predloženo je da se u Financijskom planu pozicija 1140 (štampanje i distribucija 
promotivnog materijalau) u iznosu od 1.500,00kn prepozicionira na poziciju 1137 
(prema prijedlogu - nabavka raznog materijala za radionicu) budući je naknadno PSHG 
prihvatila prijedlog preuzimanja štampanja i distribucije materijala, kao i poziciju 1142  
(razni materijali za radionicu) u iznosu od 250kn prepozicionira na poziciju 1137 kao 
optimalniju – sve u cilju kvalitetnije realizacije programa.   
 
2)  Dječja radionica "Kućice i hranilice za ptice na području MO Bulevard": 
a)      Naknadno je radna skupina dogovorila sa stolarom gdin. Marinom Japelom 
doniranje ispiljenih dijelova kućica za ptice i hranilica (od jelovih dasaka; uz čavle, lak 
za drvo, ljepilo za drvo), a sa skupinom roditelja doniranje sjemenki za ptice. Zbog toga 
je radna skupina predložila prepozicioniran troškova cjelogodišnje radionice u iznosu 
od 730,00kn s pozicije 1142 na poziciju 1137 koja će omogućiti nabavku dodatnogm 
potrebnog materijala za radionicu (prema prijedlogu) koji će omogućiti njezinu 
kvalitetniju realizaciju, 
 
3)  Doček Djeda Božičnjaka – (cjelogodišnja prigodna radionica): 
a)      Radna skupina je naknadno predložila proširenje aktivnosti cjelogodišnje 
prigodne radionuce za predškolsku djecu (zbog prijedloga izrade ukrasa za jelku na 
Trgu Braće Mažuranića) te je predlažila prepozicioniranje sredstava: stavka 1. i 2. 
programa u iznosu od 700 kn s pozicije 1142 na poziciju 1137; nadalje izmjenu pozicije 
1140 na način da se na istoj ostavi 1.000,00knj, a preostali iznos od 2.000,00kn 
preusmjeri na poziciju 1137  (prema prijedlogu) - što će omogućiti kvalitetniju realizaciju 
ukupnog programa. 
Zaključak: 

• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
AD 3 
 
Zaključak:  

• Pod točkom razno nije bilo prijedloga i primjedbi. 
 

 

Sjednica je završila u 21:00  sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednik VMO Bulevard: 
 

Marjan Srdoč Milan Lukša 
 
 

 
 


