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

 
    Rijeka,  04. rujna 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 45.(10-2009) SJEDNICE VMO  
 

45. sjednica VMO Pehlin održana je 02.09.2009. (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 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali poduzetništvo i obrt 
• Ivan Rudanović, član Pododbora za kulturu 
• Suad Saltović, Blažićevo C 50 

 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 44. SVMO  
2. Komunalni prioriteti na području MO Pehlin 
3. Projekt borbe protiv ambrozije-usvajanje programa 
4. Usvajanje programa VMO Pehlin iz kulture za 2010. 
5. Pripreme za proslavu Dana MO Pehlin 2009. 
6. Zamolbe i pritužbe grañana 
7. Razno 

 
 

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

Zaključak: 

• Zapisnik sa 43. Sjednice jednoglasno je usvojen.  

AD 2 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne kako teče realizacija komunalnih prioriteta na 
području Pehlina. Kreće se u obnovu prometnice iza OŠ Pehlin, gdje se planira urediti i 
oborinska voda u trupu ceste. Takoñer urediti će se oborinska voda u ulici Baretićevo kod k.br. 
27. 

Zaključak: 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 
AD 3 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se na posljednjoj sjednici dogovoreno da će se 
Vijeće MO uključiti u projekt borbe protiv ambrozije. Danas je na sastanku kod ravnatelja Direkcije 
za mjesnu samoupravu Dušana Širole dogovoreno da bi se akcija odvijala u dva dijela : prvo će se 
organizirati predavanje u Domu kulture koje je planirano za četvrtak 10. rujna, a zatim će dva dana 
kasnije biti organizirana akcija uništavanja ambrozije na području Mihovilića . Planira se pozvati i 
OŠ Pehlin na suradnju. Tajnica je pripremila obrazac programa borbe protiv ambrozije u kojem se 
traže marende i rukavice za volontere, te baje i stručna pomoć. Cjelokupna akcija organizira se u 
suradnji s Udrugom zdrav život , čiji predsjednik Ivan Lesinger će i održati predavanje.  

  
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo program borbe protiv ambrozije. Zadužena je tajnica 
da kontaktira OŠ Pehlin i pozove ih na suradnju.  
 

 
AD 4 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je potrebno predati prijedlog programa javnih 
potreba u kulturi za 2009. godinu do 15. rujna 2008. Pododbor za kulturu je zajedno sa tajnicom 
pripremio obrasce. Tajnica je pročitala prijedlog programa. 

Zaključak: 
 

Vijeće MO Pehlin jednoglasno je usvojilo programe za zadovoljenje javnih potreba u 
kulturi za 2010. godinu.  
 

 
  

 
AD 5 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić naglasio je da se približava proslava Dana MO , te da bi se moralo 
utvrditi točne termine pojedinih dogañaja kako bi se moglo pripremiti plakate, pozivnice i sve 
ostalo. Sportski turniri predviñeni su za 26. ili 27. rujan tjedan dana prije 04. listopada. Igrati će se 
mali nogomet, odbojka na pijesku, stolni tenis, šah, basket i briškula i trešeta. 
Predsjednik je predložio da Svečana sjednica bude 04. listopada jer je to već tradicija i jer tada i 
Župa slavi svoj dan. Isti dan položiti će se i cvijeće i svijeće na spomenik kod OŠ Pehlin i na 
spomenik na Turkovu. Nastojati će se takoñer dogovoriti i jedno predavanje Sanitarnih inžinjera , te 
mjerenje šećera i tlaka. 
Ivan Rudanović rekao je da se u kulturnom programu priprema izložba skulptura Željka 
Kranjčevića Wintera i čakavska večer uz nastup tamburaša. Termini pojedinih dogañanja utvrditi 
će se što skorije. 

Zaključak: 
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• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 
AD 6 
 
Vijeću se obratio gospodin Suad Saltović, Blažićevo C , koji je obrazložio svoj problem. Još od 
2002. godine podnijet je zahtjev MO Pehlin, KD Vodovodu i kanalizaciji i Gradu Rijeciza 
produženje glavnog vodovoda u ulici Blažićevo C, za poboljšanje javne rasvjete i ureñenje 
prometnice.Od tada do danas napravljen je projekt za produženje glavnog vodovoda u Vodovodu i 
kanalizaciji i Rijeka promet je dao izraditi Projekt ureñenja prometnice. Gospodin je bio na 
razgovoru u VIK-u, u OGU za urbanizam,ekologiju i  gospodarenje zemljištem, u Energu kako bi se 
postavio i plin prije asfaltiranja. Rekao je da namjerava napisati dopis Mjesnom odboru kako bi sve 
išlo nekim tokom. 

Zaključak: 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je predsjednik Ivan Bogdanić rekao da je 

najbolje da sam pokuša riješiti sve do kraja kada je već toliko toga uspio, a VMO 
će vidjeti što će se moći napraviti s obzirom na financijska sredstva.  

 
 

 
AD 7 
 

• Ivan Rudanović izvijestio je prisutne da je otvorenje Češkog doma na Pehlinu , 
planirano za subotu 19. rujna 2009. godine. 

Zaključak: 
• 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 

 

  
 


