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ZAPISNIK
S 37. SJEDNICE VMO PEHLIN
37. sjednica VMO Pehlin održana je 24.srpnja 2013. (srijeda) s početkom u 17 i 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:
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
• Nedjeljko Diklić, predsjednik Pododbora za sport
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo
Usvajanje zapisnika sa 36.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. RI-barska noć
2. Rebalans financijskog plana.
3. Razno
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AD 1
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da će se zbog nepovoljnih
vremenskih prilika i dugotrajnog kišnog perioda ovogodišnja RI-barska noć održati 03. kolovoza
umjesto zadnje subote u lipnju, kako je bila tradicija. Gospodin Rudanović prisutnima je opisao
plan takmičenja i igara koje su predviñene za ovogodišnju RI-barsku noć. Natjecat će se šest ili
devet ekipa i svaka ekipa će imati oko šest članova. Igre u kojima će se natjecati biti će : voñenje
obruča oko Mistraž bare, nošenje vode u šupljim posudama, prelaženje u barci preko bare,
povlačenje konopa i kuhanje kotlića. Dodijelit će se medalje za prva tri mjesta, posebno za igre,
a posebno za kuhanje kotlića. Podijeljena su i posebna zaduženja : g. Birkanović – čišćenje
okoliša, izrada pozornice i posipanje jalovine; Odjel za komunalnu djelatnost – ureñivanje
stolova i klupa te nabavljanje agregata i goriva. Od sredstava predviñenih programom VMO
nabaviti će se meso i ostale namirnice za kuhanje kotlića i maneštre, a riba, led i dio pića biti će
donirani.
Zaključak:
Vijeće je obavijest primilo na znanje.
AD 2
Gospodin Bogdanić informirao je Vijeće da će u rujnu neke stavke financijskog plana biti
korigirane tj. bit će potrebno izvršiti rebalans, budući se sredstva koja su bila predviñena za
najam ekološkog WC-a za RI-barsku noć nalaze na krivoj poziciji, a u meñuvremenu su pristigla i
neka financijska sredstva iz donacija koja nisu planirana te ih se mora uvrstiti u financijski plan.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje..
AD 3
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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