
 1/2 

                                    
 

   

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
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    Rijeka,  25 srpnja 2011. 

ZAPISNIK 
S 15. SJEDNICE VMO PEHLIN 

 
15. sjednica VMO Pehlin održana je 22..07.2011. (petak) 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 
• Marjan Vilić, član VMO 
• Dragana Jurčić, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu              

 
 
 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Prenamjena 68.463,93 kune – ostatak od planiranih i ugovorenih sredstava po 

prioritetima za 2011. godinu – Rijeka-promet - suglasnost 
2. Osvrt na sastanak u OGU za urbanizam održan 04. srpnja 2011. godine  
3. Razno 
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AD 1 
 
Shodno planiranim i ugovorenim sredstvima MO Pehlin za 2011. godinu, preostalo je 68.463.93 
kune. Predsjednik VMO je naveo nekoliko lokacija za koje bi se mogla prenamijeniti narečena 
sredstva.: 1. nastavak radova ureñenja prilaza stambenim objektima  u Mihovilićima 13 B; 2. 
izrada projekta preregulacije prometa u ulicama Pehlin i Minakovo; 3. preregulacija prometa u 
ulici Minakovo; 4. izgradnja podesta za postavu kontejnera za odvoz kućnog smeća na 
lokacijama u dogovoru s MO; 5. ureñenje prostora ispred ulaza u trafostanicu; 6. pripremni 
radovi za postavu dvije (2) klupe – donacija prema Mistražu ; 7. drugi manji zahvati na 
lokacijama prema dogovoru s MO.  
Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje, jednoglasno prihvatilo prijedlog i jednoglasno dalo 
potrebnu suglasnost..  

 
AD 2 

Nadnevka 04.srpnja 2011. godine održan je sastanak u OGU za urbanizam,  u svezi s UPU 
Pehlin , pa je predsjednik VMO ukratko informirao nazočne o daljnjem tijeku provedbe 
predradnji vezanih uz donošenje konačnog Urbanističkog plana. Izvršena je obrada brojnih 
primjedbi nakon javne rasprave, od kojih je veliki dio i potpuno ili djelomično prihvaćen – oko 
85 %. U tijeku je slanje pojedinačnih odgovora i zaključaka na svaku zaprimljenu primjedbu, 
te korekcije Plana u skladu s prihvaćenim primjedbama, nakon čega slijedi izrada Nacrta 
prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu, koja bi se trebala održati polovinom rujna.    

Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 
AD 3 
 
Pod ovom točkom gdin Srok postavio je pitanje nelegaliziranih romskih objekata u naselju 
Rujevica, te je utvrñeno da se radi o problemu  vrlo delikatne prirode budući stručne službe koje 
bi trebale biti nadležne za rješavanje takvih prijava o nelegalnoj gradnji, vrlo neprimjereno 
reagiraju i prijavljenim osobama dostavljaju osobne podatke i adrese onih koji su ih prijavili pa 
dolazi do uznemiravanja i prijetnji. Gña Kristina Banić je navela i problem glasne i nesnosne 
glazbe iz romskog naselja od 8 ujutro pa do kasno u noć kojemu ni policija, kada ih se zove na 
intervenciju ,  ne pridaje neki značaj budući to traje i traje bez nekog adekvatnog riješenja.     
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

 Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Dragana Jurčić 

 

 


