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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-19/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 

 
    Rijeka,  23. srpnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 43.(08-2009) SJEDNICE VMO  
 

43. sjednica VMO Pehlin održana je 22.07.2009. (srijeda) 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:  

• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Tome Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica iz 

vremena rata posebno Domovinskog rata 
• Ivan Rudanović, član Pododbora za kulturu 

 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 42. SVMO  
2. Rebalans financijskog plana za 2009. godinu 
3. Komunalni prioriteti na području MO Pehlin 
4. Zamolbe i pritužbe grañana 
5. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
 
Usvajanje zapisnika s 42. sjednice VMO Pehlin  
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Zaključak: 

• Zapisnik sa 42. Sjednice jednoglasno je usvojen.  

AD 2 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se rebalans financijskog plana mora 
napraviti kao i svake godine. Kako je ove godine izmijenjen način financiranja Mjesnih odbora, 
te se radi o programskom financiranju, tako se svi programi koji su već odrañeni moraju 
uskladiti s financijskim planom, a isto tako i programi koji se tek planiraju moraju se korigirati 
ukoliko se smatra da se neće trošiti onako kako je planirano financijskim planom. Nakon kraće 
rasprave donesen je zaključak. 
.  

Zaključak: 
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo Rebalans financijskog plana za 2009. 

godinu. 
 
AD 3 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se počelo s radovima na komunalnim 
prioritetima. Trenutno se ureñuju ulegnuća za baje na nekoliko lokacija.  
Još uvijek se nije započelo s ureñenjem prometnice od ulice Pehlin k.br 44(dućan Kostanj 
)prema Mihovilićima. Planirano je da se radovi završe prije početka školske godine , kako se 
ne bi stvarale gužve.  
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 4 
 

• Vijeće MO Pehlin primilo je pismeni zahtjev gospodina Nenada Bonefačića, Mihovilići 
8/1 u kojem gospodin traži da ga se izvijesti ukoliko je VMO primio prijave grañana ,a 
vezano uz stambeno-poslovnu zgradu na adresi Mihovilići 8/1. 

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela gradske samouprave i uprave u kojem se 
dostavlja prijedlog Odluke o izmjeni Odluka o načinu korištenja prostora za potrebe 
mjesne samouprave sa zamolbom da se ista razmotri i da se dostave eventualne 
primjedbe i prijedlozi do 15. rujna 2009. Vijeće je Prijedlog odluke pročitalo i nakon 
kraće rasprave odlučilo slijedeće. 

Zaključak: 
 

• Vijeće je odlučilo obavijestiti gospodina Bonefačića da nikada do sada nije 
zaprimljena bilo kakvu pritužbu u vezi stambeno-poslovne zgrade Mihovilići 8/1, 
te da se po tom pitanju VMO nije očitovalo niti jednom Odjelu gradske ili 
županijske uprave niti Grañevinskoj inspekciji. Takoñer dopis će se uputiti i 
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva u Rijeci, na 
traženje gospodina Bonefačića. 

• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je odlučilo da se slaže s prijedlogom da se 
besplatno korištenje prostora ograniči samo na one udruge , organizacije i grupe 
grañana koje neposredno sudjeluju u realizaciji aktivnosti mjesnog odbora, ali 
smatra da je predloženih 30 sati u kalendarskoj godini malo, te da trebalo 
povećati sate korištenja na najmanje 60 sati. Svi programi koji se kroz godinu 
organiziraju ne bi se mogli ostvariti bez udruga , organizacija i grupa grañana 
većinom s područja Pehlina koji su aktivno uključeni u realizaciju programa.VMO 
takoñer smatra da bi se udrugama i organizacijama koje neposredno sudjeluju u 
provoñenju programa trebalo omogućiti održavanje proslava vezanih uz njihovo 
djelovanje. 
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AD 5 
 

• Ivan Rudanović izvijestio je nazočne o realizaciji programa RI-barska noć. Program i 
organizacija bili su jako uspješni i prihvaćeni su od strane grañana koji su u velikom 
broju sudjelovali. Naglasio je da su svi troškovi vezani uz program podmireni, te 
smatra da bi trebalo tražiti sredstva i od OGU za kulturu za slijedeću godinu. 

• Tajnica MO obavijestila je nazočne da je izašao poziv na predlaganje programa 
Javnih potreba u kulturi grada Rijeke u 2010. godini, ta da je rok za podnošenje 
prijava do 15. rujna 2009. 

• Predsjednik Ivan Bogdanić obavijestio je nazočne da se vezano uz projekt 
rekonstrukcije ceste Pehlin, Mihovilići. Androv breg , Baretićevo , nije dobila nikakva 
konkretna informacija, nego je od ravnatelja Direkcije plana, razvoja i izgradnje g. 
Dragana Blaževića dobivena informacija da je projekt gotov te će biti dostavljen 
Vijeću. Smatra da treba inzistirati na tome da OŠ Pehlin dobije kvalitetan pristup. 
Vijeće je još prije 8 godine projekt uvrstilo u razvojne programe. 

  
 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Prijavnica i obrasci dostaviti će se predsjedniku Pododbora za kulturu, kako bi se 

osmislili programi, te kako bi se prijava predala do 15. rujna 2009. godine. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 

 
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 

 

  
 


