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ZAPISNIK
S 21. SJEDNICE VMO PEHLIN
21. sjednica VMO Pehlin održana je 30. siječnja 2012.. (ponedjeljak) s početkom u 17:30 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
 Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
 Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO
 Kristina Banić, Član VMO
 Aljoša Bratuša, član VMO
 Marjan Vilić, član VMO
 Dragana Jurčić, tajnica MO
Ostali nazočni:
 Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
 Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
 Dibbie Host , predsjednica Pododbora za brigu o djeci i mladeži
 Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.

Izvješće o radu VMO Pehlin u 2011. godini
Programske aktivnosti VMO za 2012. godinu
Financiranje programskih aktivnosti MO-a za 2012. godinu - upute
Informacije o izvršenim radovima od preostalih sredstava prioriteta iz 2011. godine
Razno
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AD 1
Tajnica MO je pročitala Izvješće o radu Vijeća za 2011. godinu, na koje nije bilo primjedbi,
dopuna.

niti

Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO za 2011. godinu.

AD 2
Gdin. Ivan Bogdanić upoznao je Vijeće s programskim aktivnostima VMO za 2012. godinu, u
skladu s dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Za program "Birajmo najljepšu
okućnicu, balkon i prozor " 2012. godine, Odjel gradske uprave za poduzetništvo izdvojio je
800,00 kn. Ostale prihvaćene programe VMO financirat će Odjel za gradsku upravu i
samoupravu u visini od 20.000 kn. Odjel gradske uprave za kulturu i Odjel gradske uprave za
sport ove godine neće sufinancirati program VMO pod nazivom "Dan MO", zbog recesije i
nedostatka sredstava, pa je isti malo modificiran i prilagođen mogućnostima financiranja
isključivo iz Odjela za gradsku upravu i samoupravu, kako bi ipak mogao biti realiziran.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

AD 3
Predsjednik Vijeća ukratko je nazočne upoznao s uputama dobivenim od Odjela gradske uprave
i samouprave, a vezano uz financiranje programskih aktivnosti VMO. Tako im je rečeno da su
mjesni odbori proračunski korisnici i pojašnjeno im je koje sve prihode mogu ostvariti, te isto tako
i što spada u rashode MO. Temeljem prihvaćenih programa i odobrenih sredstava u Proračunu,
kao i sukladno procjeni ostvarenja novčanih donacija, VMO donosi financijski plan.
Preraspodjela sredstava moguća je samo unutar pojedinog programa. Posebno je istaknuo da
prilikom realizacije programskih aktivnosti, ukupna sredstva reprezentacije ne smiju iznositi više
od 50% ukupne vrijednosti programa.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje i jednoglasno usvojilo financijski plan.

AD 4
Vijeće je informirano kako su preostala sredstva iz prioriteta za 2011.godinu, u iznosu od
10.570,91 kunu, utrošena na asfaltiranje – poravnavanje na dvije lokacije i za upojni bunar na
Baretićevu, a asfaltirat će se i dio ceste od invalida prema ulici Štefani. Sve su to obećanja s
održanog Zbora građana.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

2/3

AD 5
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave, već je uslijedio dogovor s članovima Pusnog
odbora o sastanku i okupljanju.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice

Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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