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ZAPISNIK
S 44. SJEDNICE VMO PEHLIN
44. sjednica VMO Pehlin održana je 19. veljače 2014. (srijeda) 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
 Tome Kovačić, Član VMO
 Aljoša Bratuša, član VMO
 Marjan Vilić, član VMO
 Dragana Jurčić, tajnica MO
Ostali nazočni:
 Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu
 Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo
 Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju

Usvajanje zapisnika sa 43.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 za 2013. godinu
Fiskalna odgovornost
RPLP – Osvijetlimo put do Mistraža
Memorija na kapelicu Svetog Ivana
Razno
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AD 1
Tajnica MO je ukratko prezentirala Izvješće o radu VMO za 2013. godinu po pojedinim
dijelovima, a vijećnici su isto pratili na svojim primjercima. Kako nije bilo zainteresiranih za
raspravu u vezi s izloženim, predsjednik VMO je predložio glasanje o usvajanju Izvješća.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje i jednoglasno usvojilo Izvješće.
AD 2
Tajnica MO upoznala je Vijeće MO sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, te da je temeljem
Zakona o fiskalnoj odgovornosti Predsjednik Vijeća MO Pehlin, Ivan Bogdanić, potpisnik Izjave o
fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku
godinu 2013. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava,
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje .
AD 3
Predsjednik VMO informirao je vijećnike da je dana 10.02.2014. g. Povjerenstvo za odabir
projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2014. g. donijelo odluku kojom
se projektu „Osvijetlimo put do Mistraža“ druga faza, Vijeća MO Pehlin, dodjeljuje potpora u
iznosu od 30.000 kuna. Od toga Grad Rijeka će financirati iskop rupe za stupove za struju i
ravnanje terena za sjenicu, te materijal za sjenicu kao i njenu montažu.
Zaključak :
Vijeće je bilo zadovoljno odobrenim projektom.
AD 4
Ivan Bogdanić je izrazio zadovoljstvo što je Memorija konačno dovedena do one krajnje
završne faze. Nedostaje još jedino da proradi osvjetljenje i protok vode, te da se ponovo
uredi okoliš spomenika, budući je u međuvremenu narastao korov i izgubila se forma
posađenih biljaka, buduće živice uz ogradu.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.

AD 5
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice
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Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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