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    Rijeka,  17.07.2016. 

ZAPISNIK 
S 21. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
21. sjednica VMO Pehlin održana je 15. srpnja 2016. (petak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama Doma kulture Pehlin, Minakovo 30. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO 
• Stjepan Horvat, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologij 

 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 

• Anabel Babić, član VMO  
• Kristian Rumora, član VMO 

 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Realizacija komunalnih prioriteta u 2016. 
2. Malonogometni turnir povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti-dogovor  
3. Dopisi i zamolbe   
4. Razno 
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AD 1 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o radovima koji se odvijaju u sklopu komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu s posebnim naglaskom na radove na igralištu Androv breg. Također 
osvrnuo se na radove na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području Pehlina koji su u završnoj 
fazi. Napomenuo je da će se uskoro sve prometnice asfaltirati, te bi trebalo obići cijelo područje 
Pehlina kako bi se popisali uočeni nedostaci i proslijedili nadležnima da se uklone. 

 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno s prijedlogom da se uočeni nedostaci i 
primjedbe na radove proslijede nadležnima objedinjeno, a ne svaka za sebe. Obilazak terena 
organizirati će se nakon završetka svih radova. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se  planira na novo uređenom igralištu na 
Androvom bregu organizirati malonogometni turnir povodom Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti,od 2. do 5. kolovoza 2016 godine. Turnir se planira organizirati u suradnji s 
Malonogometnim klubom Pehlin i UDVDR Rijeka. Kako turnir iziskuje financijske troškove VMO 
Pehlin snosio bi dio troškova kao suorganizator. Obaviještena je ravnateljica Direkcije za mjesnu 
samoupravu o novom programu i suglasna je s istim.  
 
Zaključak: 
Utrošiti će se preostali  iznos donacija u iznosu od 1.340,00 kn (pozicija VRO2261-
reprezentacija), te prebaciti 650,00 kuna sa pozicije ostale usluge PRO0956 iz programa Dani 
MO Pehlin na poziciju reprezentacija PRO0957 u program Malonogometni turnir povodom Dana 
pobjede i domovinske zahvalnosti. 
 
AD 3 
 
Mjesnom odboru pristigla je obavijest Odjela gradske uprave za komunalni sustav o ukidanju 
participacije Grada Rijeke u troškovima ukopa mještana Pehlina na groblju Viškovo. 
Participacija se ukida zbog toga što su se izjednačili troškovi ukopa za mještane Pehlina i žitelje 
općine Viškovo.  

 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
 

• Predsjednik je otvorio raspravu vezanu uz prometnu situaciju na Pehlinu s posebnim 
osvrtom na ulicu Androv breg kod malonogometnog i odbojkaškog igrališta. Naime  u 
tijeku je obnova i uređenje igrališta koje će uskoro biti završeno. Završetkom radova 
igralište kojim upravlja Malonogometni klub Pehlin početi će se učestalo koristiti, te stoga 
predlaže da se razmotri uvođenje jednosmjernog režima prometovanja. Nakon kraće 
rasprave u koju su se uključili  svi prisutni, donesen je zaključak.  

• Predsjednik je izvijestio nazočne o prijedlogu da se na okretištu Turkovo, kod spomenika 
poginulim braniteljima iz Domoviskog rata uredi cvjetna gredica. Ivan Rudanović 
predlaže uređenje gredice i kod spomenika poginulima u II svjetskom ratu ispred OŠ 
"Pehlin". 

 
Zaključak 

• Vijeće MO Pehlin predlaže da se prometnica uz igralište na Androvom bregu preusmjeri 
u jednosmjernu od k.br. 35 prema 42. Zahtjev će se poslati nadležnim službama na 
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                                                                             Predsjednik VMO Pehlin 
 
                                                                                      Ivan Bogdanić 

razmatranje. 
• Obići će se predložene lokacije s predstavnicima Grada i KD Čistoće , te sagledati 

mogućnosti uređenja. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


