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    Rijeka,  25.11.2016. 

ZAPISNIK 
S 25. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
25. sjednica VMO Pehlin održana je 23. studenoga 2016. (srijeda) s početkom u 15:00 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
 
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 ekologiju 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 

• Anabel Babić, član VMO  

• Kristian Rumora, član VMO 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje Plana prioriteta komunalnih akcija za 2017. godinu 
2. Prijave za Riječki program lokalnog partnerstva 
3. Programi rada Vijeća MO Pehlin za 2017. godinu 
4. Dani MO Pehlin 2016- izvještaj 
5. Organizacija programa Djed Božićnjak 2016. 
6. Dopisi   
7. Razno 
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AD 1 
Predsjednik VMO Pehlin izvijestio je nazočne da je potrebno usvojiti listu Plana prioriteta 
komunalnih akcija za 2017. godinu. Predočio je prisutnima tablicu prijedloga komunalnih 
prioriteta za 2017. godinu  s pripadajućim novčanim iznosima  za koje bi se Vijeće trebalo 
očitovati i dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalnu djelatnost. Nakon rasprave i 
razmatranja svake pojedine stavke Vijeće je donijelo slijedeću odluku.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin usvojilo je plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2017. godinu. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Ivan Bogdanić upoznao je prisutne da traju prijave za Riječki program lokalnog 
partnerstva za 2017. godinu. Prijedloge projekata treba poslati najkasnije do  30. studenog 2016. 
godine Program lokalnog partnerstva podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, 
građevnog materijala, sadnica, zemlje te troškove korištenja građevinskih strojeva odnosno 
usluge izvođenja radova u iznosu do 30.000,00 kuna po projektu. Vijeće MO Pehlin već je imalo 
niz uspješnih projekata, te je predsjednik predložio da se i ove godine Vijeće prijavi. Predlaže da 
se Vijeće prijavi s prijedlogom uređenja svlačionica za potrebe igrališta na Androvom bregu. 
Također izvijestio je nazočne kako se planira prijaviti i projekt uređenja zelene površine u blizini 
Dječjeg vrtića Mavrica od strane grupe građana , te smatra da ga Vijeće mora podržati. Nakon 
poduže rasprave u koju su se uključili svi prisutni donesen je zaključak.   
 
Zaključak: 
Vijeće se slaže s predloženim, te će se prijaviti za Rječki program lokalnog partnerstva. 
 
 
AD 3 
Predsjednik i tajnica izvijestili su nazočne da su prema prijedlogu Programskih aktivnosti Vijeća 
mjesnog odbora Pehlin za 2017. godinu prihvaćeni slijedeći programi: Pusni dani , RI-barska 
noć Mistraž, Malonogometni turnir Oluja, Njegovanje tradicija i obilježavanje obljetnica, Dani MO 
Pehlin u sklopu kojeg će se održati sportski turniri i izbor najljepše okućnice. Također Vijeće je 
prijavilo i održavanja tri ekološke akcije u tijeku 2017. godine.  
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo program rada za 2017. godinu. 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća i Predsjednik Pododbora za kulturu izvijestili su nazočne o provedenom 
programu obilježavanja Dana MO Pehlin. Tajnica je pripremila izvještaj. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno s pripremljenim izvještajem. 
 
AD 5 
Predsjednik je otvorio raspravu o predstojećem programu Doček Djeda Božićnjaka. Ukoliko 
Vijeće dobije donacije za ostvarivanje ovog programa u istom programu iskoristiti će se donacije 
i sredstva poticaja za donacije. Predlaže se da se program održi 19. prosinca 2016. u dvorani 
Češkog doma T.G. Masaryka, te će se uputiti poziv Osnovnoj školo Pehlin za sudjelovanje u 
programu. Kotizacija roditelja u iznosu od 50,00 kn prikupljati će se do 9. prosinca 2016. 
 
Zaključak 
Vijeće je suglasno s gore navedenim. 
 
 
AD 4 

• Vijeće MO Pehlin primilo je obavijest Energa d.o.o. da je nakon realizacije radova 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

sukladno planu prioriteta MO Pehlin za 2016. godinu preostao neutrošen iznos. Vijeće je 
primilo dopis gospođe Doleores Ćehić sa zahtjevom za proširenje javne rasvjete u ulici 
Mihovilići od k.br.1-8.  

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam ,ekologiju i 
gospodarenje zemljištem za potrebom preimenovanja dijela ulice Tići. Nakon rasprave o 
mogućim prijedlozima donesen je zaključak.  

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis stanovnika Ulice M. Gennaria sa zahtjevom da se 
pokuša iznaći riješenje za spoj dijela Ulice M. Gennari na cestu za Marišćinu budući je 
sada u tijeku izgradnja rotora.Predsjednik je izvijestio nazočne da je zahtjev građana 
iznesen i predan na sastanku održanom u Odjleu gradske uprave za komunalni susutav 
dana 24. listopada 2016. , te se čeka očitovanje nadležnih. 

•  
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je donijelo zaključak da  se iz preostalih neutrošenih 

sredstava proširenja javne rasvjete MO Pehlin za 2016. godinu izvedu slijedeći radovi: 
             - Plase 9 – 40                              13.000,00 kn (s PDV-om) 

       - Mistraž bara (III. faza)                8.000,00 kn (s PDV-om) 
                   - Mihovilići od k.br. 1-8                 8.000,00 kn (s PDV-om) 

• Vijeće MO Pehlin jednoglasno predlaže da se kao novo ime ulice predloži ime fra Srećka 
Badurine.  Vijeće MO Pehlin još je u rujnu 2008. godine iznijelo prijedlog da se ime 
Srećka Badurine uvrsti u Fond imena , te je tada  dostavljen životopis koji sadrži 
osnovne podatke, neke značajke života i rada biskupa Badurine. Zaključak Vijeća poslati 
će se Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zamljštem i 
Gradskom vijeću, Odboru za mjesnu samoupravu koji će razmotriti prijedlog. 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
  
AD 6 

• Predsjednik je predložio održavanje ekološke akcije uz pješački prolaz od Ulice 
Baretićevo kod k.br.24 prema ulici Pehlin, u subotu 26. studenoga 2016. Staza bi se 
počistila i orezalo bi se granje uz stazu kako bi se proširio put.  

• Predsjednik je izvijestio nazočne o programu Njegovanje tradicija i obilježavanje 
obljetnica koji je završio 1. studenoga 2016. Tajnica je pripremila izvještaj. 

 
 

 
Zaključak 

• Vijeće je suglasno s predloženim. Zadužuje se tajnica da obavijesti sve potrebne službe. 
U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa. 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno s pripremljenim izvještajem. 
 

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

Lorena Pribanić 


