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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-19/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 

 
    Rijeka,  29. svibnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 41.(06-2009) SJEDNICE VMO  
 

41. sjednica VMO Pehlin održana je 27.05.2009. (srijeda) s početkom u 18 sati u prostorijama MO 
Pehlin, Pehlin 58. 

 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Darko Kauzlarić, član VMO 
• Aljoša Bratuša, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

              
 

 
Ostali nazočni:  

• Renato Rubeša, predsjednik Pododbora za urbanizam i komunalna pitanja 
• Josip Bradarić, predsjednik Pododbora za sport 
• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Dibie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djecu i mladeži 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali obrt i poduzetništvo 
• Ivan Rudanović, član Pododbora za kulturu 

 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 40. SVMO  
2. Detaljni plan ureñenja područja Minakovo-javna rasprava 02.06.2009 
3. Komunalna problematika na području MO 
4. Priprema za RI-barsku noć na Mistražu, 27.06.2009. 
5. Zamolbe i pritužbe grañana 
6. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
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Usvajanje zapisnika s 40. sjednice VMO Pehlin  

Zaključak: 

• Zapisnik sa 40. Sjednice jednoglasno je usvojen.  

AD 2 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić  izvjestio je nazočne da je Odjel gradske uprave za razvoj,     
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Detaljnog plana ureñenja dijela 
stambenog područja Minakovo objavio da 25. svibnja počinje , a 24. lipnja 2009. završava Javna 
rasprava o DPU Minakovo. U sklopu rasprave organizira se javno izlaganje za grañanstvo i 
udruge grañana koje će se održati u Mjesnom odboru Pehlin 02. lipnja 2009. godine u 18,30 sati.  
Predsjednik Pododbora za urbanizam i komunalna pitanja Renato Rubeša pojasnio je da je DPU 
Minakovo prošao sve faze osim javne rasprave. Plan predstavlja prvi zahvat u zoni budućeg 
sekundarnog sjedišta te obuhvaća područje od 2,62 ha. Planirana je izgradnja pet zgrada s južne 
strane ceste. Dvije najveće zgrade imati će podzemne garaže s parkirnim mjestima. Planirana je 
izgradnja kapelice Sv. Ivana na lokaciji gdje je bila smještena prije nego je srušena. Naglasio je 
da VMO Pehlin mora ustrajati na zahtjevu za obnovom kapelice.  
Predsjednik Ivan Bogdanić rekao je da se VMO Pehlin obratilo za pomoć župi Sv. Franje na 
Pehlinu , te su oni o svemu obavjestili Nadbiskupiju.  
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin činjenice je primilo na znanje. VMO Pehlin ustrajati će na zahtjevu 
za obnovom kapelice Sv. Ivana.  

 
AD 3 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se još uvijek nije počelo s radovima na 
komunalnim prioritetima. Ostalo je još nedovršenih stavaka iz 2008. Poboljšanje javne rasvjete 
biti će riješeno svima koji su predali zahtjeve. 
Vezano uz ureñenje prometnica urediti će se dio ulice Straža, dio ulice Mihovilići, prometnica 
iza OŠ Pehlin, dio ulice Blažićevo D.  
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 4 
 

Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je RI-barska noć planirana za 
subotu 27. 06.2009. godine. Kako VMO Pehlin organizira RI-barsku noć u suradnji s 
Pehinarskim feštarima tako je već održan sastanak vezano uz organizaciju iste. Naručena su 
dva eko wc-a , bina iz HKD-a, ureñenje područja oko bare (košnja, farbanje klupa), točenje 
vode u baru. 
Ivan Rudanović izvijestio je da su naručene majice za natjecanje, poslani pozivi maškaranim 
skupinama da se prijave za natjecanje (prijave se primaju do 06.06.2009.). Igrati će se četiri 
igre plus kuhanje kotlića. Planirani malonogometni i odbojkaški turnir na Androvom bregu 
započeti će u 14 sati. 
Zaključak: 
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. Zadužena je tajnica MO Pehlin da s Javnom 
vatrogasnom postrojbom dogovori dopremu dva kolektora za točenje vode i 
deset špina,te da zatraži ureñenje igrališta na Androvom bregu zbog održavanja 
malonogometnog i odbojkaškog turnira. 

 
AD 5 
 

Vijeću MO Pehlin pismeno se obratio gospodin Lovro Njegovan sa zahtjevom za hitnu 
sanaciju ceste u ulici Minakovo izmeñu k.br. 25 i 26, te ispred k.br. 27. 
• Vijeću MO Pehlin obratili su se stanari zgrade Ćićarijska 4  sa zahtjevom da se podreže 
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stablo jabuke i obreže stablo trešnje koja se nalaze ispred južnog dijela zgrade. 
 
Zaključak: 
 

• Vijeće smatra da je zahtjev g. Njegovana opravdan , te će dopis uputiti Rijeka 
prometu d.d. 

• Vijeće će dopis stanara zgrade Ćićarijska 4 uputiti Direkciji zajedničke komunalne 
djelatnosti., sa zahtjevom da se riješi zamolba. 

 
AD 6 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić rekao je nazočnima da će se u rujnu sigurno ići u rebalans 
proračuna Grada Rijeke, te smatra da bi bilo potrebno da se održi sastanak s Odjelom gradske 
uprave za odgoj i školstvo , kako se ne bi ponovila prošlogodišnja situacija kada je izrada 
tehničke dokumentacije za Dječji vrtić Pehlin skinuta iz proračuna. 
 

• Vijeće MO Pehlin odlučilo je da će se zatražiti sastanak sa pročelnicom Odjela 
gradske uprave za odgoj i školstvo prof. Brankom Renko-Silov, a vezano uz 
izradu tehničke dokumentacije za Dječji vrtić Pehlin 

 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

 

  
 


