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

026-02/10-19/8 
2170/01-09-10-10-2 

   
    Rijeka,  19. srpnja 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO PEHLIN 
 

2. sjednica VMO Pehlin održana je 16.07.2010. (petak) s početkom u 14 sati u prostorijama MO 
Pehlin, Pehlin 58. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO 
• Kristina Banić, članica VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

              
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Aljoša Bratuša, član VMO 
 
 
 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Formiranje Pododbora VMO Pehlin 
2. Osvrt na prethodnu raspravu UPU Pehlin  
3. Natječaj Naj Dan MO i Naj on-line MO- ocjena povjerenstva 
4. Predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011. godini 
5. Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu, balkona i prozora u 2010. godini"  
6. Razmatranje pristiglih dopisa i zamolba grañana 
7. Razno 

 
 

 
 

 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić je pozdravio nazočne, te ja naglasio da bi prema 
ustaljenoj praksi trebalo formirati radna tijela VMO Pehlin, tj. pododbore. U prošlom sazivu Vijeće 
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je imalo formirano ček deset pododbora od kojih su svi radili samostalno, te su bili vrlo aktivni. 
Cilj Pododbora je okupljanje grañana iz raznih domena u cilju poboljšanja rada Vijeća MO, 
pružanja mogućnosti grañanima da pokažu svoje kreativne sposobnosti, te da svojim radom i 
zalaganje doprinesu svim grañanima mjesnog odbora. Predsjednik je predložio da se nastavi 
dosadašnja praksa i dosadašnji broj pododbora, te da niti jedan član Vijeća ne može biti ujedno i 
predsjednik Pododbora. 
 
Za predsjednike Pododbora, nakon kraćeg usuglašavanja i dogovora predloženi su : 
1) Renato Rubeša  -Pododbor za  komunalna pitanja i urbanizam 
2) Stjepan Horvat   -Pododbor za ekologiju 
3) Ivan Rudanović  -Pododbor za kulturu 
4) Josip Bradarić    -Pododbor za sport i tehničku kulturu 
5) Dibie Host          -Pododbor za brigu o djeci i mladeži 
6) Damir Konestra -Pododbor za zdravstvo i socijalnu skrb 
7) Nenad Barić       -Pododbor za odnose sa vjerskim zajednicama 
8) Željko Filčić       -Pododbor za mali obrt i poduzetništvo 
9) Tome Kovačić  -Pododbor za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica iz vremena rata, 

posebno Domovinskog rata 
10)  Ana Bogdanić  -Pododbor za ravnopravnost spolova i informiranje 
 
Nakon kraće rasprave usvojeni su i članovi svakog pojedinog Pododbora. Popis Pododbora s 
predsjednicima i članovima nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
Zaključak: 

• Jednoglasno se usvajaju  predloženi predsjednici i članovi Pododbora Vijeća MO Pehlin  
 

AD 2 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je nakon sastanka održanog 18. lipnja 2010. 
godine u 13:00 sati s predstavnicima Izrañivača i Naručitelja Izmjena i dopuna urbanističkog 
plana ureñenja područja Pehlin, Vijeće MO Pehlin prema dogovoru uputilo dopis s nizom pitanja, 
primjedbi i prijedloga vezanih uz koncepciju plana kao očitovanje na Prethodnu raspravu.  
Takoñer je naglasio da se prema dobivenim informacijama javna rasprava planira održati na 
jesen, o čemu će Vijeće biti pravovremeno obaviješteno. 
 
Zaključak:  
Vijeće je činjenice primilo na znanje.  
 
 

 
AD 3 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se Vijeće MO Pehlin u prošlom mandatu 
prijavilo na natječaj za najbolji Dan mjesnog odbora u 2009. godini , te takoñer na natječaj za Naj 
on-line mjesni odbor. Vijeće je primilo ocjenu Povjerenstava po natječaju za najbolji dan mjesnog 
odbora u sastavu Zvijezdana Schulz Vugrin, Ivan Lisac i Dragica Fadljević, koje je razmotrilo i 
ocijenilo prijave te donijelo slijedeći zaključak. Prvo mjesto za Najbolji Dan MO osvojio je MO 
Drenova, drugo mjesto MO Pehlin, a treće mjesto MO Orehovica. Slijedom navedenog MO 
Pehlin pripada nagrada u novčanom iznosu od 5.000,00 kuna, koja se može iskoristiti isključivo 
namjenski za programske aktivnosti vijeća mjesnog odbora do kraja 2010. godine. Stoga Vijeće 
mora donijeti odluku kako rasporediti dobivena sredstva. Nakon kratkih konzultacija Vijeće MO 
Pehlin donijelo je slijedeću odluku. 
 
Zaključak:  
Sredstva nagrade u iznosu od 5.000,00 kuna utrošiti će se na nadopunu postojećih programa, 
kako slijedi: 

Dani MO Pehlin: 
 

• 1.000,00 kuna za troškove naknade muzičkog sastava 
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• 1.500,00 kuna za reprezentaciju (nabavka hrane i pića za sudionike Dana MO 
Pehlin, sportskih turnira, čakavske večeri, izložbe ) 

 
   Pehin tu snami: 
 

• 1.000,00 kuna za troškove naknade muzičkog sastava 
• 1.500,00 kuna za reprezentaciju (nabavka hrane i pića za sudionike i 

posjetitelje) 
 
 
AD 4 
Tajnica MO Pehlin izvijestila je nazočne da je Odjel gradske uprave za kulturu objavio Poziv na 
predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011. godini. Javne potrebe u 
kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku 
koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Rok za podnošenje prijedloga 
programa traje od dana objave u novinama do 15. rujna 2010. godine. 
Predsjednik Ivan Bogdanić predložio je da Predsjednik Pododbora za kulturu Ivan Rudanović 
pripremi prijedloge programa koji će se razmotriti na slijedećoj sjednici.  
 
Zaključak:  
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te se slaže s prijedlogom Predsjednika VMO. 
 
 

 
AD 5 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da Vijeće i ove godine sudjeluje u Akciji 
birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2010. godini. Prijavilo se 13-oro okućnica, te je u 
srijedu, 14. srpnja 2010. Pododbor za ekologiju održao sastanak na kojem je izabrano pet 
najljepših okućnica prema njihovom sudu. Predsjednik je nazočnima pokazao rezultate 
glasovanja. 
 
Zaključak:  
Vijeće  MO Pehlin slaže se sa izborom Pododbora za ekologiju , te je odlučilo da se za 
naljepšu okućnicu MO Pehlin u 2010. godini biraju redom: 
1. nagrada obitelj Mulac, Pletenci 5 
2. nagrada Marija Kranjčević, Pletenci 25 
3. nagrada obitelj Husak, Hosti 116 
4. nagrada obitelj Sanković, Mihovilići 16 
5. nagrada Marija Ivkošić, Blažićevo C 31. 
Nagrade će se kao i svake godine dodijeliti na Svečanoj sjednici povodom Dana MO Pehlin u 
listopadu 2010. godine. 
  

 
 
  

AD 5 
• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis OŠ Pehlin, Pehlin 34 u kojem se traži od VMO   da 

dostavi vremenik i program zbivanja na području MO Pehlin, za koja smatra da bi bilo 
dobro da se uključe učenici Škole. 

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata 
"Sveti Vid" u kojem se moli ureñenje pristupnog puta za Rešida Bilalića, iz Turkovo 87 
Rijeka, hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata. 

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Francetić Tamare, Turkovo 32 i Štefan Tomislava , 
Turkovo 36 sa zamolbom da podrže inicijativu za planiranje izgradnje kolektivne 
garaže u naselju Turkovo s obzirom da je u tijeku izarada UPU-područja Pehlin. 

• Vijeće je primilo e-mail od gospodina Dalla Costa Josipa, Baretićevo 13 A, sa 
zamolbom da se izvrši sječa jelke koja se nalazi u njegovu dvorištu.  

• Vijeću MO Pehlin pismeno  su se obratili grañani iz Ulice Blažićevo D sa zahtjevom da 
se izvrši zamjena drvenih distribucijskih stupova (2 kom.) i premještaj jednog drvenog 
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stupa.Naime grañani navode da su drveni distribucijski stupovi u vrlo lošem stanju , te 
ih je     stoga potrebno promijeniti. Takoñer jedan stup smeta pri ulasku u dvorište, kod 
k.br. 16, te bi ga  trebalo premjestiti . 

• Vijeće je primilo dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav u kojem se traži 
očitovanje vezano uz uvoñenje jednosmjernog režima prometa u ulicama Plasi i 
Baretićevo.  

• Vijeće je primilo dopis Autotroleja d.o.o. u kojem se uvažila tražena izmjena redoslijeda 
polaska autobusne linije 7 koja je sa 5:13 sati premještena na 5:00, a sve u skladu s 
traženjem grañana.  

 
Zaključak:  

• OŠ Pehlin dostaviti će se program zbivanja na području MO Pehlin, a koji je u 
organizaciji VMO Pehlin, uz napomenu da se program rada za slijedeću godinu donosi 
u listopadu, te su izmjene uvijek moguće. 

• Vijeće  je odlučilo dopis uputiti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav s 
zamolbom da u suradnji s Rijeka prometom izvidi mogućnost ureñenja pristupnog puta, 
izvrši uvid u prostorno-plansku dokumentaciju, kao i mogućnost rješavanja imovinsko-
pravne pripreme. Takoñer zatražiti će se da nas izvijestite o poduzetom kako bi mogli 
informirati gospodina Bilalića. 

• Vijeće je donijelo odluku da se grañane uputi Odjelu gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, jer smatraju da nije u njihovoj 
nadležnosti odlučivati o namjeni prostora. 

• Zamolba je proslijeñena Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti sa zahtjevom da izvide situaciju na licu mjesta. 

• Vijeće zamolbu smatra opravdanom, te će ju proslijediti HEP-u , Elektroprimorju 
Rijeka.  

• Vijeće MO Pehlin je donijelo odluku da i dalje ostaje kod prvotno traženog 
jednosmjernog režima prometovanja u ulicama Plasi i Baretićevo te zahtjeva da se 
provede tražena regulacija prometa odobrena od strane Odjela (KLASA: 360-03/07-
04/201, URBROJ: 2170-01-02-10-08-6), za koju je dobivena i prethodna suglasnost 
MUP-a, Odjela za sigurnost cestovnog prometa. 

• Obavijestiti će se grañani o odluci Autotroleja d.o.o  
 
AD 6 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je od Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav zaprimljeno odobrenje u kojem se odobrava zahtjev Rijeka pormeta d.d.za 
semaforizacijom pješačkog prijelaza kod OŠ Pehlin prema Prometnom projektu broj 02-
16/10 od svibnja 2010. godine. Takoñer rekao je da je na Gradskom vijeću postavio pitanje 
kada će semafor biti postavljen, te čeka pismeni odgovor.  
 
Zaključak:  
Vijeće  je činjenice primilo na znanje.  
 
 
  

Sjednica je završila u 15:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

 

  
 


