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KLASA: 
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    Rijeka,  21.11.2013. 

ZAPISNIK 
S 41. SJEDNICE VMO PEHLIN 

 
41. sjednica VMO Pehlin održana je 21.studenog 2013. (četvrtak) s početkom u 17 i 30 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 

 

 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO 
• Tome Kovačić, Član VMO 
• Aljoša Bratuša, član VMO 
• Marjan Vilić, član VMO 
• Dragana Jurčić, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Tome Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicija 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za poduzetništvo 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 40.sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 
 

 
1. Prioriteti za 2014.godinu 
2. Radovi na Pehlinu 
3. Djed Božićnjak    
4. Razno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2/3 

AD 1 

 

Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić, predočio je prisutnima tablicu prijedloga komunalnih 
prioriteta za 2014. godinu  s pripadajućim novčanim iznosima  za koje bi se Vijeće trebalo 
očitovati i dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalnu djelatnost.    
 
Zaključak: 
Vijeće je razmotrilo prijedloge i suglasilo se s istim. 
 
 
AD 2 
 
Ivan Bogdanić je izvijestio nazočne da nažalost, još uvijek nije raspisan natječaj za izradu i 
postavljanje križa na Memoriju na kapelicu Sv. Ivana, te da bi to konačno trebalo biti finalizirano 
u siječnju 2014. godine. Zbog brojnih upita i negodovanja mještana sa područja Androvog brega 
gdje se gradi novi dječji vrtić Pehlin, a zbog mljevenja kamenja u pijesak na licu mjesta, na 
samom gradilištu, prilikom čega se stvara nesnosna buka i sitna prašina se rasprostire svuda 
uokolo lijepeći se na krovove i fasade tamošnjih obiteljskih kuća, poslana je prijava Državnom 
inspektoratu ne bi li se utvrdilo ima li izvoñač radova potrebnu dozvolu i da li je sve u skladu s 
propisima. Tijekom provedbenih radnji, nadležni inspektori su utvrdili da nema prekršaja i da se 
grañani još malo moraju strpjeti do završetka grubih grañevinskih radova, a onda više neće biti 
potrebe za takvim zahvatima. Dogovoreno je da tajnica uputi dopis direktoru HEP-a, gdinu 
Vitomiru Komenu s molbom da se žurno očituju o daljnjoj sudbini trafostanice na Mihovilićima. 
Potrebno je utvrditi je li ona u funkciji i ako je kako se može rekonstruirati da bi se uklopila u taj 
prostor budući je sada ostala uslijed ničega i pravo je ruglo. 
     
 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje i složilo se s prijedlogom da se uputi predmetni dopis 
HEP-u.  
 
 
AD 3 
 
Kao što je to bilo i do sada, tako će i ove godine biti organiziran doček Djeda Božićnjaka i 
podjela prigodnih darova. Roditelji će participirati s 50 kn za kupnju igračke prema dobi i 
spolu djeteta, a od sredstava iz Programa VMO kupit će se slatkiši, grickalice i sl . 
Ovisno o broju prijavljenih, podjela paketa uz prigodnu priredbu biti će u Domu kulture Pehlin 
ili u Češkom domu. 
    
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
AD 4       

 

 
Pod ovom točkom govorilo se o orkanskoj buri i štetama koje je prouzročila, te o lokacijama 
srušenih stabala koje su grañani sklonili s javnih površina u svoja ili tuña dvorišta zbog 
osiguravanja nesmetanog odvijanja prometa i sigurnosti ljudi, te mogućnostima odvoza istih. 
 
Zaključak : 
Odlučeno je da će se zatražiti pomoć KD "Čistoća" i Odjela gradske uprave za komunalnu 
djelatnost da se sukladno dinamici i zauzetosti njihovih djelatnika angažiranih na sanaciji 
nastalih problema kao posljedica nevremena. organizira odvoz. 
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Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
 

 
                                                                            

                                                                         Predsjednik VMO Pehlin 
                                                                              Ivan Bogdanić 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Dragana Jurčić 


