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

KLASA: 
URBROJ:  
  

026-02/16-19/4 
2170/01-09-10-17-2 
 

    
    Rijeka,  11.04.2017. 

ZAPISNIK 
S 30. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
30. sjednica VMO Pehlin održana je 7. travnja 2017. (petak) 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 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 

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

 
Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
2. Programska aktivnost „Kulturna događanja“-prijedlog dodatnog programa 
3. Sportski susreti MO-a povodom dana Svetog Vida 
4. Dopisi i zamolbe građana 
5. Razno 

 
AD 1 
Predsjednik Vijeća MO Pehlin izvijestio je nazočne da će se kao i svake godine zaprimati 
prijedlozi komunalnih prioriteta za 2018. godinu. Prijedlozi se zaprimaju od od 3. do 21. travnja, a 
svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u mjesni odbor, osobno ili putem e-
maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno, kao i putem jednostavnog online 
obrasca. Kako Vijeće MO Pehlin svake godine saziva  Zbor građana na kojem se zaprimaju 
prijedlozi prioriteta Predsjednik je predložio da to bude četvrtak, 11. svibnja 2017. u 17 sati.  
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Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin održati će Zbor građana u četvrtak, 11. svibnja 2017. godine sa slijedećim 
dnevnim redom:  

1. Prijedlozi građana za izradu komunalnih prioriteta za 2018. godinu 
2. Razno 

                       
 
 
AD 2 
Tajnica MO upoznala je nazočne sa mogućnosti da Vijeće predloži dodatni program kulturnih 
događanja na području MO. Naime usvajanjem proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu na 29. 
Sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je amandman Kluba Vijećnika HDZ kojim su Vijeća MO 
dobila mogućnost da predlože dodatne programe , te da svoje prijedloge dostave putem 
redovnog obrasca za prijavu do 21. travnja 2017. godine. Nakon rasprave u koju su se uključili 
svi nazočni, donesen je:  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin predložiti će dodatni program kulture pod nazivom „Zajedništvo u različitosti“ u 
kojem će se povezati različite kulture manjina koje djeluju na području MO. Zadužuju se tajnica i 
Predsjednik Pododbora za kulturu da pripreme prijedlog programa.  
 

AD 3 

Predsjednik Vijeća Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne kako se sportski susreti povodom dana 
Svetog Vida planiraju za subotu, 3. lipnja 2017. godine. Potrebno je do 15. travnja odrediti 
koordinatora , a do 30. travnja potvrditi prijave za ekipe. Natjecanja će se odvijati u boćanju, 
potezanju konopa i briškuli i trešeti. 
  
Zaključak: 

Vijeće je činjenice primilo na znanje i za koordinatora odredilo člana Vijeća Stjepana Horvata. 
 
 

AD 4 

• Vijeću MO Pehlin obratila se Udruga za razvoj lokane zajednice  Pehlin sa zahtjevom da 
im se pomogne u organizaciji tradicionalne manifestacije Majski kres na Poklonu 
planirane za 30. travnja 2017. godine. 

• Vijeću MO Pehlin obratilo se Vijeće romske nacionalne manjine PGŽ  sa zahtjevom da 
im se pomogne u organiziranju i realiziranju proslave Đurđevdana, koja će se održati 
5.,6. i 7. svibnja 2017. 

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis KD Čistoće u kojem se obavještava o organiziranom 
načinu zbrinjavanja građevinskog otpada iz kućanstva.  

• Vijeće MO Pehlin zaprimilo je projekt Analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju 
rotora u Ulici Baretićevo. Analizom je utvrđeno da nema opravdanosti za uređenje i 
izgradnju rotora..  

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin u suradnji s Gradom  nastojati će pomoći u organizaciji manifestacije. 
• Vijeće MO Pehlin u suradnji s Gradom  nastojati će pomoći u organizaciji manifestacije  
• Vijeće je činjenice primilo na znanje, te će se informacija dati svim zainteresiranim 

građanima. 
• Vijeće MO Pehlin uputiti će dopis Rijeka prometu d.d. da predlože alternativno rješenje 

kojim bi se regulirao promet u raskrižju u Ulici Baretićevo. 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

AD 5 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
 

. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


