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ZAPISNIK 
S 10. SJEDNICE VMO PEHLIN 

 
10. sjednica VMO Pehlin održana je 28.02.2011. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 

 

 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO 
• Kristina Banić, Član VMO 
• Aljoša Bratuša, član VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 
• Dragana Jurčić, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Dibie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djeci i mladeži 
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali obrt i poduzetništvo 
• Nenad Barić, predsjednik Pododbora za odnose s vjerskim zajednicama 
• 4 grañana 

              
 

 
 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstavljanje nove tajnice MO Pehlin 
2. Programske aktivnosti MO-a za 2011. godinu 
3. Financiranje programskih aktivnosti 
4. Zamolba i pritužbe 
5. Razno 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 
URBROJ:  

026-02/10-19/2 
2170/01-09-10-10-2 

   
    Rijeka,  3. ožujka 2011. 
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AD 1 
 
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić pozdravio je nazočne, te je upoznao sve prisutne s 
novom tajnicom MO Pehlin Draganom Jurčić, koja će raditi na zamjeni do povratka tajnice   
Lorene Pribanić. Zaželio joj je uspjeh u radu. Zahvalio je na suradnji tajnici na odlasku, te 
pohvalio njenu suradnju s Vijećem MO Pehlin.  
 
Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje.  
 

AD 2 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić upoznao je nazočne s dopisom pročelnika Odjela gradske 
samouprave i uprave Mladena Vukelića, a vezano uz iznose koji su odobreni pojedinim MO. 
Takoñer u dopisu se Vijeće upoznaje sa prijedlozima mjera za prevladavanje odreñenih 
nedostataka u cilju što kvalitetnijih budućih programa.  

 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 
AD 3 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić osvrnuo se na dopis pročelnika Odjela gradske samouprave i uprave 
Mladena Vukelića, vezan uz financiranje programskih aktivnosti. Zakonom o lokalnoj i područnoj 
samoupravi utvrñena je pravna osobnost mjesnih odbora te je takvom odredbom omogućeno da 
mjesni odbor ima vlastiti žiro-račun s kojeg može izvršavati plaćanja za svoje redovno 
poslovanje. Dopisom je pojašnjeno što su prihodi, što rashodi mjesnih odbora, te financijski 
planovi , kao i postupak realizacije prihoda i ostvarenja rashoda.  
 
Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 

AD 4 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić upoznao je Vijeće s dopisom pristiglim od Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, a vezano uz prioritete za 2011. godinu i memoriju na 
nekadašnju kapelicu Sv. Ivana. Takoñer uz dopis Vijeću je dostavljen i izvedbeni projekt 
ureñenja memorije na nekadašnju kapelicu Sv. Ivana. Predsjednik je izvijestio Vijeće sa 
sastankom koji je održan na tu temu. Smatra da je izvedbeni projekt u kojem se troškovi 
izvedbe memorije na kapelicu procjenjuju na cca 700.000,00 kn previsoki. Izvedbeni 
projekt dostavljen je neovisnom stručnjaku na procjenu, kako bi se troškovi pokušali 
smanjiti.  

• Sjednici je prisustvovala predstavnica zgrade Pletenci 40C ,Katica Matak. Gospoñu 
zanima kada će se asfaltirati dio prometnice ispred njene zgrade, te da li postoji 
mogućnost priključka zgrade na kanalizacijski sustav s obzirom da će se u neposrednoj 
blizini odvijati radovi vezani uz isto. Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio ju je da je u 
tijeku izrada lokacijske dozvole ,te će se nakon ishodovanja iste pristupiti ureñenju 
prometnice. Što se kanalizacije tiče prema njegovim saznanjima radovi će se izvoditi na 
Gornjem Zametu, na Pulcu, a na području Pehlina, na Baretićevu u dužini od 500 metara 
i od glavne prometnice prema budućem Dječjem vrtiću Pehlin. 

• Vijeće MO Pehlin primilo je e-mail poruku grañana iz Ulice Turkovo, vezano uz ureñenje 
kolnog puta. Predsjednik je naglasio da se Vijeće već obraćalo Gradu i Rijeka prometu 
vezano uz ureñenje ceste. Na spomenutom području živi dvoje invalidnih osoba, te će se 
poduzeti sve kako bi se cesta uredila i asfaltirala. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je primilo na znanje dopis Komunalnog sustava, te će se zatražiti ponovni 
sastanak kada se dobije procjena troškova neovisnog stručnjaka. 

• Vijeće MO Pehlin odlučilo je poslati upit Rijeka prometu d.d., sa zahtjevom da ih se 
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informira u kojoj je fazi ishodovanje lokacijske dozvole za asfaltiranje dijela ceste ispred 
zgrade Pletenci 40C. Predsjednik Ivan Bogdanić obećao je interesirati se vezano uz 
priključenje zgrade na kanalizacijski sustav, te će izvijestiti gospoñu o dobivenim 
informacijama. 

• Vijeće je odlučilo poslati požurnice Direkciji plana, razvoja i izgradnje i Rijeka prometu , 
kojima su se već obraćali sa zahtjevima za ureñenje ceste. Zatražiti će se od Rijeka 
prometa da izvadi vlasništvo ceste. 
 

AD 4 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić predložio je Vijeću da se organiziraju dvije ekološke akcije 
jedna u ožujku , druga u travnju. Lokacije koje bi trebalo urediti su neureñena zelena 
površina pored novog igrališta u naselju Blažićevo i zarasla zelena površina u Ulici 
Mihovilići uz ogradu velike trafostanice na Mihovilićima. Kristina Banić predložila je da se 
organizira i akcija čišćenja u zoni budućeg parka Minakovo. 

• Nenad Barić, predsjednik Pododbora za odnose s vjerskim zajednicama izložio je 
prisutnima program rada Pododbora za 2011. godinu. U planu je organizacija tribina za 
lokalnu zajednicu. Planira organizaciju tri tribine na temu socijalne isključivosti: o 
beskućnicima, braniteljima i obitelji Prva tribina o beskućnicima planira se organizirati 22. 
ožujka u Domu kulture Pehlin u suradnji s prihvatilištem Ruže Sv. Franje. Potrebno je 
animirati što više ljudi na sudjelovanje. 

• Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da će se javna rasprava vezana uz UPU 
Pehlin prema zadnjim saznanjima održati, 14. ožujka 2011 u Češkom domu T.G. 
Masaryka, zbog velike zainteresiranosti mještana. 

• Kristina Banić upitala je prisutne za mišljenje o natječajnim radovima urbanističko-
arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica. Smatra da je u prvo nagrañenom 
radu planiran preveliki broj stanovništva u naselju što ne prati i ureñenje prateće 
infrastrukture. 

 
Zaključak: 

• Vijeće se slaže s prijedlozima organizacije ekoloških akcija, te će se točni datumi 
održavanja dogovoriti naknadno. 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je sa zanimanjem pozdravilo organizaciju tribina. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće MO Pehlin odlučilo je poslati primjedbu na plan koju će pripremiti Kristina Banić. 
. 

 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Dragana Jurčić 

 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

 
  

 


