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

KLASA: 
URBROJ:  
  

026-02/16-19/1 
2170/01-09-10-17-2 
 

    
    Rijeka,  01.02.2017. 

ZAPISNIK 
S 27. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
27. sjednica VMO Pehlin održana je 30.siječnja 2017. (ponedjeljak) s početkom u 16:00 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 

• Darko Kauzlarić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica 
iz vremena rata, posebno Domovinskog rata 
 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 

• Anabel Babić, član VMO  

• Kristian Rumora, član VMO 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2016. godinu 
2. Financiranje programskih aktivnosti VMO –upute 
3. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 

Rijeke-informacija 
4. Kulturna događanja - Pusni dani na Pehlinu 
5. Djed Božićnjak- izvještaj programa 
6. Dopisi i zamolbe 
7. Razno 
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AD 1 
Tajnica MO je pripremila Izvješće o radu Vijeća mjesnog odbora Pehlin za 2016. godinu i 
podijelila svima nazočnima. Nakon što je izvješće pročitano i nakon kraće rasprave prešlo se na 
glasanje.    
 
Zaključak: 
Vijeće je  usvojilo Izvještaj o radu Vijeća MO Pehlin za 2016. godinu.     
  

 
AD 2 
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu sa uputama vezanim 
uz financiranje programskih aktivnosti Vijeća. Dopis je pročitan i podijeljen nazočnima.   
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 

AD 3 

Predsjednik Vijeća Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se održava javna rasprava o 
prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.  Javna rasprava o 
Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a grada Rijeke održava se od 27. do 31. siječnja 2017. 
godine.  Iz prijedloga je vidljivo da su redefinirane lokacije, uvjeti smještaja i gradnje građevina 
za gospodarenje  otpadom (tzv. reciklažna dvorišta). Na području Pehlina određena je površina 
planske namjene „Komunalno–servisna namjena“ (K3-13) na sjeveroistočnom djelu područja. 
Kako je iz plana vidljivo reciklažno dvorište  seli u zonu koja je prvenstveno zona sporta i 
rekreacije, dječjih igrališta, fitnes parka, u blizini Dječjeg vrtića Mavrica, šetnice za djecu odrasle 
i kućne ljubimce. Planirana lokacija u neposrednoj je blizini stambenog područja s jedne strane i 
područja Mistraž bare s druge strane. Nakon kraće rasprave donesen je zaključak. 
 

Zaključak: 

Uputiti će se primjedba na prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Grada Rijeke, a vezano uz lokaciju 
reciklažnog dvorišta.  Vijeće MO Pehlin protivi se predloženoj lokaciji za reciklažno dvorište , te 
zahtijeva da reciklažno dvorište ostane na sadašnjoj lokaciji koja ima svu potrebnu 
dokumentaciju. 
 

AD 4 

Predsjednik Pododbora za kulturu izvijestio je nazočne o događanjima vezanim uz maškare. 17. 
siječnja održano je svečano podizanje zastave Maškaranog Pehina i pusta. U nedjelju 19. 
veljače održati će se povorka Maškarani Pehin. Pripreme su u tijeku. Kraj pusnih dana biti će u 
srijedu, 1. ožujka. 
 

Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 

AD 5 

Predsjednik Vijeća i Predsjednik Pododbora za kulturu izvijestili su nazočne o provedenom 
programu dolaska Djeda Božićnjaka. Tajnica je pripremila izvještaj. 
 
Zaključak: 

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

 

AD 6 

Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Rijeka prometa da je nakon realizacije plana prioriteta MO 
Pehlin za 2016. godinu preostao iznos od ukupno 12.287,50 kn uključivo PDV. Predlažu da se 
preostala sredstva utroše na uređenje neuređenih površina na području MO Pehlin , a u 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

dogovoru sa VMO Pehlin. 
 
Zaključak: 

Vijeće je suglasno  da se iznos od 12.284,50 kn uključivo PDV preostao nakon realizacije 
radova sukladno planu prioriteta MO Pehlin za 2016. godinu utroši na uređenje neuređenih 
površina na području MO Pehlin, a u dogovoru s Vijećem MO Pehlin.  
 
AD 7  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

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

Lorena Pribanić 


