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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-19/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 

 
    Rijeka,  01. rujna 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 44.(09-2009) SJEDNICE VMO  
 

44. sjednica VMO Pehlin održana je 31.08.2009. (ponedjeljak) 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:  
 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 43. SVMO  
2. Akcija borbe protiv ambrozije 
3. Zamolbe i pritužbe grañana 
4. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
 
Usvajanje zapisnika s 43. sjednice VMO Pehlin  

Zaključak: 

• Zapisnik sa 43. Sjednice jednoglasno je usvojen.  

AD 2 
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Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da Mjesni odbor primio dopis Udruge zdrav 
život iz Rijeke, Milutina Barača 18 a sa prijedlogom da se organizira akcija borbe protiv 
ambrozije na području mjesnih odbora Grada Rijeke. Udruga predlaže preko članova –aktivista 
pregledati dio područja i ustanoviti da li ima ili nema ambrozije. Zatim organizirati izložbeni 
punkt sa sadnicama ambrozije te edukativno predavanje kako bi se grañani mogli upoznati sa 
živim eksponatima ambrozije , te ju u svojoj blizini iskorijeniti. Predsjednik je naglasio kako 
prijedlog smatra jako kvalitetnim i dobrim , te je već sutra dogovoren sastanak u Direkciji za 
mjesnu samoupravu , kako bi se dogovorio tijek akcije, ukoliko se članovi Vijeća slažu.  
.  

Zaključak: 
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je podržalo prijedlog organiziranja akcije borbe protiv 

ambrozije. Sve će se utanaćiti i dogovoriti na sljedećoj sjednici. Zadužena je tajnica  
da pripremi program. 

 
AD 3 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se bliži proslava Dana MO Pehlin , te da je 
potrebno usuglasiti program i podijeliti zadatke. Na sljedeću sjednicu biti će pozvani svi 
predsjednici Pododbora kako bi se dogovorili oko programa.  
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 

 

 
 

 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

 

  
 


