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    Rijeka,  01.03.2017. 

ZAPISNIK 
S 28. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
28. sjednica VMO Pehlin održana je 27.veljače 2017. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 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 

• 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 27. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu 
2. Obilazak mjesnog odbora-informacija 
3. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 

Rijeke-informacija 
4. Dopisi i zamolbe 
5. Razno 

 
 
AD 1 
Temeljem zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Ivan Bogdanić potpisnik je Izjave o 
fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku 
godinu 2016. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava 
, kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje.    
 

 
AD 2 
Predsjednik Ivan Bogdanić obavijestio je nazočne da je danas organiziran obilazak mjesnog 
odbora od strane predstavnika Rijeka prometa, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i 
komunalnog redarstva, a svrha obilaska je utvrđivanje svih nedostataka (oštećenja i komunalnog 
nereda) na javnim površinama koji se otklanjaju sredstvima redovnog održavanja. Prisutnima je 
predočena tablica oštećenje i komunalnog nereda sa slikama. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 

AD 3 

Predsjednik Vijeća Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se nakon što je Vijeće MO Pehlin 
uputilo primjedbu na lokaciju reciklažnog dvorišta organiziran sastanak u Odjelu gradske uprave 
za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na kojem smo obaviješteni da će naša 
primjedba biti uvažena. 
 

Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 

AD 4 

Vijeće MO Pehlin primilo je dopis stanara Ulice Mihovilići k.br. 12,12b i 14 a (Sanković, Maričić i 
Paškvalić) sa zamolbom da se kontejneri Čistoće koji se nalaze na ulazu u trafostanicu vrate na 
mjesta gdje su stajali prije radova na kanalizaciji. Predsjednik Ivan Bogdanić predložio je da se 
pozovu predstavnici tehničke službe KD Ćistoće kao stručne osobe , te da se na terenu razmotri 
lokacija kontejnera i za njih najpovoljnije mjesto. Također tada bi se obišle lokacije u Ulici 
Baretićevo gdje nedostaju kontejneri i u Ulici Minakovo gdje bi kontejnere trebalo izmjestiti.  
 
Zaključak: 
Pozvati će se predstavnici KD Čistoće na sastanak. 

 

AD 5 

Predsjednik Vijeća predložio je nazočnima da se organizira ekološka akcija na Mistražu na kojoj 
bi se čistio teren oko bare i nastavilo cijepljenje rašeljki plemkama trešnje započeto prošle 
godine. Predlaže da se akcija održi oko sredine ožujka.  
 
Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje, točan datum akcije odrediti će se naknadno. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


