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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-19/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 

 
    Rijeka,  14. listopada 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 46.(12-2009) SJEDNICE VMO  
 

46. sjednica VMO Pehlin održana je 12.10.2009. (ponedjeljak) s početkom u 18  sati u prostorijama 
MO Pehlin, Pehlin 58. 

 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Darko Kauzlarić, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

              
 

 
Ostali nazočni:  

•  
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO 
•  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika sa 45. SVMO i Promemorije sa Svečane sjednice VMO 
2. Usvajanje programa VMO Pehlin za 2010. godinu : 
 III. Ostale aktivnosti koje će Vijeće poduzimati na ureñenju područja MO i 
poboljšati kvalitetu stanovanja 
 IV. Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeće iz područja zdravstva i 
socijalne skrbi 
 VI. Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja poduzetništva i 
održivog razvoja 
 VII. Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja sporta i tehničke 
kulture 
 VIII. Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja brige o djeci, 
obrazovanju i odgoju 
 IX. Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja ekologije 
 X. Ostale programske aktivnosti i zadaci Vijeća u 2010. godini 
3. Usvajanje programa koji se financiraju putem Odjela za gradsku samoupravu i 

upravu 
 XI. Programske aktivnosti Vijeća koje financira ili sufinancira Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu 
4. Studija mogućnosti rekonstrukcije ceste Pehlin-Mihovilići-Androv breg-
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Baretićevo. 
5. Zamolbe i pritužbe grañana 
6. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
 
Usvajanje zapisnika s 45. sjednice VMO Pehlin i promemorije sa Svečane sjednice VMO  

Zaključak: 

• Zapisnik sa 45. Sjednice i promemorije sa Svečane sjednice jednoglasno je usvojen.  

AD 2 
 
Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je potrebno usvojiti Program rada VMO za 2009. godinu.   
Predsjednik je naglasio da MO Pehlin ima kvalitetne programe koji se prepoznaju i MO Pehlin 
svake godine dobije odreñena sredstva. Naglasio je takoñer da se u MO Pehlin svi programi i 
ostvaruju odrañuju. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo programe za 2010. godinu.  
 
AD 3 
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik VMO Ivan Bogdanić te je prisutne izvijestio da se i ove 
godine nastavlje programsko financiranje mjesnih odbora. Najveći iznos koji se može dobiti je 
20.000,00 kn, koliko je VMO Pehlin dobilo i ove godine.  
Članovi Vijeća pročitali su napisane programe: 
-Dani MO Pehlin 2010. 
-Pusni dani na Pehlinu 2010. 
-Bilten 
-Dani dječje radosti-Djed Božićnjak 2010. 
-Obilazak spomenika u 2010. 
 
 

 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo programske aktivnosti koje financira Odjel za gradsku 

samoupravu i upravu.   
 

 
AD 4 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
primljen elaborat Studija mogućnosti rekonstrukcije ceste Pehlin-Mihovilići-Androv breg-Baretićevo, 
koju je dao izraditi Odjel, a temeljem prijedloga mjesnih odbora za razvojne zahvate.  
 

Zaključak: 
 

Vijeće MO Pehlin jednoglasno je zaključilo da će se tražiti sastanak sa Ravnateljem 
Direkcije plana, razvoja i izgradnje gosp. Draganom Blaževićem na kojem će se 
iznijeti primjedbe i prijedlozi VMO.  
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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 

 

  
 


