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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-19/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 

 
    Rijeka,  29. lipnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 42.(07-2009) SJEDNICE VMO  
 

42. sjednica VMO Pehlin održana je 26.06.2009. (petak) s početkom u 19 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:  

• Josip Bradarić, predsjednik Pododbora za sport 
• 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 41. SVMO  
2. RI-barsku noć na Mistražu, 27.06.2009. 
3. Igralište na Androvom bregu- promjena vlasništva 
4. Komunalni prioriteti na području MO Pehlin 
5. Zamolbe i pritužbe grañana 
6. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
 
Usvajanje zapisnika s 41. sjednice VMO Pehlin  
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Zaključak: 

• Zapisnik sa 41. Sjednice jednoglasno je usvojen.  

AD 2 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić  izvjestio je nazočne da se RI-barska noć u organizaciji VMO Pehlin i 
Pehinarskih feštara priprema za subotu, 27. lipnja 2009. Za program RI-barske noći dobivena su 
odreñena sredstva Odjela za sport i tehničku kulturu i Odjela gradske samouprave i uprave koja 
će se utrošiti na majice, pehare, eko-wc, te reprezentaciju. 
Takoñer sve što je zatraženo od Gradskih službi, a to je: postava baja, bojanje klupa, košnja 
trave, postava vodomjera i točenje vode u Mistraž, sve je odobreno i većina je već i odrañena. 
Ivan Rudanović zahvalio se MO na trudu i sredstvima uloženim u organizaciju. Obavijestio je 
nazočne da je poslano 10 poziva maškaranim skupinama s područja Grada da se prijave za 
natjecanja. U zabavnom programu nastupiti će grupa Salpa koja ima čakavski repertoar. 
Sakupljanje ekipa počinje oko 15 sati, svaka ekipa igra za sebe. Igrati će se pet igara, a pehare 
će osvojiti prve tri ekipe.  
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin činjenice je primilo na znanje.  
 
AD 3 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se očekuje izuzimanje iz upravljanja Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav javne zelene površine- Igrališta na Androvom bregu , te 
će igralište preći na upravljanje Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu, za obavljanje 
sportske ili sportsko rekreativne djelatnosti Naime igralište koje je napravljeno sredstvima 
komunalnih prioriteta , za koje su se sredstva odvajala četiri godine bilo je u vlasništvu OGU za 
komunalni sustav. Kako se na igralištu više sati dnevno neorganizirano igra nogomet trava je 
skoro u potpunosti uništena. Preuzimanje navedenog igrališta na upravljanje i održavanje od 
strane Odjela za sport i tehničku kulturu, navedene sportske aktivnosti provoditi će se 
organizirano čime će biti i manja oštećenja igrališta.  
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 4 
 

Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da su izlicitirani radovi za 
komunalne prioritete na području MO Pehlin. Očekuje se da će radovi početi do 29. lipnja 
2009.godine.  
Zaključak: 
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje.  
 
AD 5 
 

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis OŠ Pehlin, Pehlin 34 u kojem se traži od VMO  
dostavi vremenik i program zbivanja na području MO Pehlin, za koja smatra da bi bilo 
dobro da se uključe učenici Škole. 

 
Zaključak: 
 

• OŠ Pehlin dostaviti će se program zbivanja na području MO Pehlin, a koji je u 
organizaciji VMO Pehlin, uz napomenu da se program rada za slijedeću godinu 
donosi u rujnu, te su izmjene uvijek moguće. 

 
AD 6 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je potpisan ugovor za izradu 
tehničke dokumentacija za izradu Dječjeg vrtića Pehlin. Naime predsjednik je bio na 
sastanku kod pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Branke Renko –
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Silov, kojem su nazočile i predstavnice OGU za razvoj, urbanizam i gospodarenje 
zemljištem, Eda Rumora i Ksenija Sušanj. Ugovor za izradu tehničke dokumentacije 
potpisan je 01. lipnja 2009. s firmom APZ ( Čerina) iz Zagreba. Planirana je izgradnje 
dječjeg vrtića za ukupno 105 djece. 

• Kristina Banić upitala je da li je poznato nešto vezano za projekt koji je za Grad radila 
firma Prag, arhitekt Komadina Boris, a vezano uz projekt rekonstrukcije ceste Pehlin, 
Mihovilići. Androv breg , Baretićevo Naime gospoda su bila na jednom sastanku u MO , 
prezentirati studiju, ali se ne zna da li je studija završena i u kojoj je fazi. 

• Predsjednik Ivan Bogdanić pokrenuo je pitanje betonare koja se nalazi na glavnoj 
prometnici kroz Pehlin u neposrednoj blizini stambenog naselja Minakovo. Naime bilo je 
usmenih pritužbi grañana na rad betonare koja radi u tri smjene, praši , dimi, rasipava 
asfalt po prometnici. To se ne bi dogodilo da MO ima pravnu osobnost i da može 
reagirati. Zamolio je članove VMO da podrže grañane koji pripremaju peticiju. 

 
• Vijeće MO Pehlin je činjenice primilo na znanje , te je izrazilo zadovoljstvo što se 

napokon krenulo s mrtve točke. 
• Vijeće MO Pehlin odlučilo je da će zatražiti sastanak s Ravnateljem direkcije 

plana, razvoja i izgradnje Draganom Blaževićem sa zamolbom da se prezentira 
projekt rekonstrukcije ceste Pehlin, Mihovilići. Androv breg , Baretićevo. 

• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je odlučilo podržati grañane u nastojanju da se 
betonara premjesti na neku drugu lokaciju udaljenu od stambenog naselja. Kada 
dobije peticiju reagirati će i obavijestiti sve nadležne službe o problemu. 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

 

  
 


