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    Rijeka,  03.04.2017. 

ZAPISNIK 
S 29. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
29. sjednica VMO Pehlin održana je 28. ožujka 2017. (utorak) 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: 

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

DNEVNI RED 
 

 
1. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke-informacija 
2. Pusni dani na Pehlinu-izvještaj 
3. Ekološka akcija na Mistražu- izvještaj 
4. Dopisi i zamolbe građana 
5. Razno 

 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća MO Pehlin izvijestio je nazočne da je stiglo službeno očitovanje Odjela 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem vezano uz pismenu 
primjedbu Vijeća MO Pehlin u kojem se Vijeće obavještava da je primjedba prihvaćena, te da se 
na području Pehlina ne planira lokacija reciklažnog dvorišta. 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

 
Područja za uspostavu jednog ili više reciklažnih dvorišta istražit će se kroz izradu zasebne 
studije. U izradu će biti uključeni predstavnici vijeća mjesnih odbora, KD Čistoća kao upravitelj 
reciklažnih dvorišta, te će se temeljem rezultata te studije odabrane lokacije uvrstiti u dokumente 
prostornog uređenja.  
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje.    
 

 
AD 2 
Predsjednik VMO izvijestio je nazočne o svim događanjima vezanim uz maškare, izrazio je 
zadovoljstvo održanim programom, te se nada da će program biti jednako uspješno realiziran i 
dogodine. Tajnica je pripremila izvještaj koji je podijeljen nazočnima. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje i suglasno je s pripremljenim Izvještajem. 
 
 

AD 3 

Predsjednik Vijeća Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o ekološkoj akciji održanoj u subotu, 18. 
ožujka 2017. godine. Tajnica je pripremila Izvještaj koji je podijeljen nazočnima 
  

Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje i suglasno je s pripremljenim Izvještajem. 
 
 

AD 4 

• Vijeću MO Pehlin obratio se gospodin Robert Delač, Tići 22 b sa zahtjevom za 
rješavanje oborinskih voda na adresi Tići ispred kućnog borja 22b. 

• Vijeće je zaprimilo zahtjev za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena 
ugostiteljskog objekta caffe bar "Mini caffe" Turkovo 33, Rijeka za dane, 24., 25. i  31. 
ožujka i 1. travnja 2017. 

.  
 
Zaključak: 

• Proslijediti zahtjev Rijeka prometu sa zamolbom da stručno sagledaju mogućnost 
rješavanja problema. 

• Vijeće MO Pehlin suglasno je s produžetkom radnog vremena. Odjelu za poduzetništvo 
poslana je već suglasnost za dane 24. i 25. ožujka dok će e za 31. i 1. travnja biti 
poslana. 

 

AD 5 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
 

. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


