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ZAPISNIK
S 42. SJEDNICE VMO PEHLIN
42. sjednica VMO Pehlin održana je 18.prosinca 2013. (srijeda) s početkom u 17 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.

Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO
• Tome Kovačić, Član VMO
• Aljoša Bratuša, član VMO
• Marjan Vilić, član VMO
• Dragana Jurčić, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
• Tome Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicija
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
Usvajanje zapisnika sa 41.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Financijski plan za 2014. godinu i projekcija od 2014.-2016.
2. Prigodna prodaja borova
3. Razno
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AD 1
Tajnica MO je pripremila prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu i projekciju od 2014. do
2016. godine i podijelila svima nazočnima kako bi mogli pratiti kratko izlaganje predsjednika
VMO Ivana Bogdanića o predmetnom Planu. Nakon osvrta na pojedine stavke Plana,
predsjednik je pitao ima li tko kakav prijedlog ili primjedbu, te predložio da se ukoliko nema istih
prijeñe na glasovanje.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno izglasalo predloženi Financijski plan.
AD 2
Zamjenik predsjednika VMO, Gordan Srok, obavijestio je prisutne da Udruga Pehlin, u suradnji
sa Crvenim križem Pehlin, organizira prigodnu, humanitarnu prodaju božićnih jelki, s ciljem
prikupljanja sredstava za pomoć potrebitim sugrañanima. Prodaja jelki počinje 19. prosinca
2013. godine (četvrtak), u 9 sati ispred trgovina "Birota" (bivši Kostanj), na adresi Pehlin 46.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje i pozdravilo navedenu akciju.
AD 3

Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave, već je predsjednik VMO svima prisutnima
zaželio ugodne i vesele nadolazeće blagdane, uz mnogo uspjeha i zadovoljstva, kako u radu,
tako i na privatnom planu, u novoj 2014. godini.
Zaključak :
Vijeće je izrazilo zadovoljstvo dosadašnjim radom i uzvratilo čestitkama i dobrim željama..

Ovaj se zapisnik sastoji od dvijei (2) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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