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ZAPISNIK
S 47. SJEDNICE VMO PEHLIN
47. sjednica VMO Pehlin održana je 16.lipnja 2014. (ponedjeljak) s početkom u 16:00 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

Usvajanje zapisnika sa 46.sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Ri – barska noć
2. Kraj mandata
3. Razno
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AD 1
Ivan Rudanović, predsjednik pododbora za kulturu, iznio je nazočnima plan održavanja
ovogodišnje Ri – barske noći. Ri – barska noć trebala bi se, ako to vremenske prilike budu
dopustile, održati u nedjelju 20. srpnja 2014. g. Organiziralo bi se natjecanje u povlačenju
konopa, kuhanju kotlića, skakanju u vrećama, prenošenju vode u šupljim posudama i
prebacivanju s jedne na drugu stranu bare u maloj barčici uz pomoć užeta. Natjecateljima i
gostima biti će poslužena pržena riba i krumpir salata i maneštra, a moći će uživati i u uslugama
ugostitelja, kod kojeg će moći kupiti piće i ćevapćiće u lepinji. Zainteresirani će moći kušati i
spravljena jela u kotlićima. Za zabavu i ples biti će zadužen bend „Brevis“. Predsjednik
pododbora za poduzetništvo, Željko Filčić, za ovogodišnju je Ri – barsku noć najavio specijalno
prijevozno sredstvo – „Bara express“ – voz na traktorski pogon, koji će prevoziti goste od rampe
do bare na Mistražu.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje.
AD 2
Sa današnjim danom završava mandat dosadašnjeg Vijeća, te je predsjednik Ivan Bogdanić
zahvalio vijećnicima i članovima pododbora na dosadašnjem trudu i radu. Izrazio je zadovoljstvo
dosadašnjim ostvarenjima i rezultatima suradnje. Onima koji će se ponovno kandidirati na
predstojećim izborima poželio je uspjeh i daljnje napredovanje, kao i onima koji žele svoje
slobodno vrijeme organizirati na neki drugi način i posvetiti se nekim drugim interesima.
Zaključak:
Članovi Vijeća i pododbora također su se međusobno zahvalili na suradnji i iskazali
zadovoljstvo učinjenim.
AD 3
Raspravljalo se o provođenju zacrtanih programa rada VMO u periodu do izbora i
konstituiranja novih Vijeća, budući su izbori predviđeni za 19. listopad 2014. g. Odlučeno je
da će se, kao i svake godine, održati sportski susreti i obilježavanje Dana MO, sa nešto
oskudnijim događanjima, te je na obrazloženje predsjednika VMO donesen i rebalans
financijskog plana.
Zaključak:
Vijeće je činjenice primilo na znanje i složilo se s predloženim.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice

Predsjednik VMO Pehlin
Ivan Bogdanić

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dragana Jurčić
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