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ZAPISNIK
S 43. SJEDNICE VMO PEHLIN
43. sjednica VMO Pehlin održana je 30. siječnja 2014. (četvrtak) 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
• Nedjeljko Diklić – predsjednik Pododbora za sport
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
Usvajanje zapisnika sa 42.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
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2.
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Upute za provoñenje programskih aktivnosti u 2014. godini
Korištenje prostora
Realizacija prioriteta
Pusna dogañanja
Razno
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AD 1
Tajnica MO je podijelila prisutnima Upute za provoñenje programskih aktivnosti u 2014. godini.
Prisutni su konstatirali da nema nekih promjena u odnosu na dosadašnje aktivnosti i da će kod
kuće malo podrobnije proučiti iste
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Predsjednik VMO, upoznao je nazočne da je Grad Rijeka od ove godine ušao u sustav PDV-a,
te će se tome morati prilagoditi i način korištenja prostora Doma kulture tj. najvjerojatnije više
nitko neće prostor moći koristiti bez naknade. Nova Odluka o korištenju prostora očekuje se 01.
ožujka, a do tada će se prostor koristiti po starome. Napomenuo je, da smatra jako bitnim, da se
napravi pravilno vrednovanje, odnosno kategorizacija prostora koji se daje u najam, jer nije bitna
samo površina, smještaj i namjena, nego i opremljenost prostora i trenutno stanje u kakvom se
on nalazi npr. nije isto da li je na podu parket ili je pod betonski, pa bi prema tome i cijena trebala
varirati od prostora do prostora .
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje i složilo se s iznesenim.
AD 3

Budući da je ovo izborna godina, predsjednik Bogdanić želi da se zaostali radovi po
prioritetima što prije riješe, a stavke novih prioriteta, osim osobnih prijedloga grañana trebale
bi biti općenitije kako bi se novom vijeću ostavila mogućnost nekih izmjena i prenamjena
sredstava.
Zaključak :
Vijeće se složilo s mišljenjem predsjednika.
AD 4
Željko Filčić, predsjednik Pusnog odbora, iznio je plan daljnjih ovogodišnjih pusnih
dogañanja, te je dogovoreno da će i ove godine VMO, sukladno programu pomoći u
realizaciji svih maškaranih manifestacija. na Pehlinu, pa su u skladu s time podijeljeni zadaci,
tko o čemu mora voditi računa, sve uz šalu i u karnevalskom duhu jer predsjednik VMO nema
pravo glasa, ključeve Pehlina predao je na Antonju i sad vladaju drugi.
Zaključak:
Vijeće je suglasno s iznesenim.
AD 5
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave.
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Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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