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ZAPISNIK
S 53.(05-2010) SJEDNICE VMO
53. sjednica VMO Pehlin održana je 1.04.2010. (četvrtak) s početkom u 18 i 30 sati u
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58.
Sjednici su bili nazočni:
• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO
• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO
• Darko Kauzlarić, član VMO
• Marijan Vilić, član VMO
• Lorena Pribanić, tajnica MO

Ostali nazočni:
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju
• Ivan Rudanović, član Pododbora za kulturu
• Tome Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica iz
vremena rata posebno Domovinskog rata
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali poduzetništvo i obrt
Sjednici nisu bili nazočni:
• Aljoša Bratuša, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice VMO Pehlin:
● Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 52. Sjednice VMO Pehlin
2. Usvajanje Liste prijedloga komunalnih prioriteta za 2011. godinu
3. Razno
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Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je Vijeće MO Pehlin od 30. ožujka do 15.
travnja 2009. godine zaprimalo pismene prijedloge grañana vezane uz komunalne probleme.
Ove godine prijedlozi su se zaprimali ranije zbog raspuštanja Vijeća i izbora koji će se
organizirati u svibnju. Zbor grañana organiziran je s ciljem da grañani osobno iznesu Vijeću
svoje prijedloge koje smatraju da bi trebalo uvrstiti na Listu. Sastavljena je lista prijedloga
komunalnih prioriteta za 2011. godinu koju su svi članovi Vijeća pročitali.
Zaključak:
• Vijeće MO Pehlin usvojilo je
godinu

Listu

prijedloga komunalnih prioriteta za 2011.

AD 2
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je ovo najvjerojatnije zadnja sjednica VMO
Pehlin u ovom mandatu. Još uvijek se ne zna službeni datum raspuštanja Vijeća. Osvrnuo se sa
nekoliko riječi na rad Vijeća u ovom mandatu i upitao da li ima kakvih primjedbi ili zamjerki.
Takoñer se zahvalio svim članovima Vijeća na suradnji u proteklom mandatu, sa željom da se
kandidiraju i za slijedeće izbore.

Zaključak:
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. Primjedbi nije bilo.
Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Lorena Pribanić
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Predsjednik VMO Pehlin:
Ivan Bogdanić

