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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-19/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 

 
    Rijeka,  28. prosinca 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 49.(16-2009) SJEDNICE VMO  
 

49. sjednica VMO Pehlin održana je 23.12.2009. (petak) s početkom u 18 i 30  sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Kristina Banić, zamjenica predsjednika VMO 
• Darko Kauzlarić, član VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Aljoša Bratuša, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

              
 

 
Ostali nazočni:  

• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Dibie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djecu i mladeži 
• 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 48. SVMO  
2. Natječaj za Naj on-line i Naj Dan MO 
3. Zamolbe i pritužbe grañana 
4. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
 
Usvajanje zapisnika s 48. sjednice VMO Pehlin. 

Zaključak: 
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• Zapisnik sa 48. Sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
 
 
 
 
  

AD 2 
 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se i ove godine organizira Natječaj za Naj 
on-line i Naj dan MO. Prijave se zaprimaju do 15. siječnja, te smatra da bi se VMO trebalo 
prijaviti na oba natječaja. Svi nazočni pročitali su kriterije oba natječaja.  
 
Zaključak:  
 
Vijeće MO Pehlin jednoglasno je odlučilo da će se natjecati i prijaviti na oba natječaja. Prijave će 
se finalizirati do 15. siječnja.  
 

AD 3 
 

• Vijeću MO Pehlin pismeno su se obratio gospodin Ivan Banov, Baretićevo 36/3 sa 
zahtjevom za rješavanjem vodovodne instalacije dijela naselja Baretićevo od k.br.36/1 
prema 36/e i dalje. naime stanari se žale na učestalo pucanje cijevi. 

• Vijeću se pismeno obratila gospoña Pepica Ćosić, Mihovilići 18 sa zahtjevom za 
rješavanjem oborinske vode. Naime za velikih kiša vode se zadržava pred ulaznim 
vratima i prodire joj u kuću. 

• Vijeću se mailom obratio Ivan Koza sa prijedlogom o oslikavanju zidova na dvije lokacije 
na Pehlinu. 

• Vijeće je primilo na znanje dopis Komisije za postavlja je predmeta i privremenih objekata 
na području grada Rijeke, a vezano uz lokaciju za postavu kontejnera za sakupljanje 
komunalnog otpada na početku slijepe ulice Blažićevo C iznad okućnice k.br. 30. U 
dopisu se navodi  da lokacija za postavu kontejnera može ostati na istom mjestu, ali se 
mora urediiti podest za dva kontejnera, Ukoliko bude problema prilikom izvoñenja radova 
kontaktirati će se MO Pehlin. 

 
 
Zaključak: 
 

• Zahtjev Ivana Banova i stanara ulice Baretićevo VMO Pehlin smatra opravdanim , te će 
se zamolba proslijediti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, gosp. Branku Bertoši, 
te KD Vodovodu i kanalizaciji sa zahtjevom za intervenciju i rješavanje problema. 

• Zahtjev Pepice Ćosić proslijediti će se Rijeka prometu d.d., sa zahtjevom da se problem 
ramotri na licu mjesta , te da se pokuša iznaći kvalitetno rješenje.  

• Vijeće MO Pehlin u načelu prijedlog smatra dobrim, ali prostor ili zidovi na kojima se 
oslikava trebaju imati pisani pristanak vlasnika. zatražiti će se kontakt broj predlagača, te 
će isti biti pozvani na sastanak u MO radi dogovora. 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
 
 

AD 1 
 

• Ivan Rudanović obratio se prisutnima , te je naglasio da ubrzo počinju maškarana 
dogañanja koja će ove godine trajati od 17. siječnja do 17. veljače 2010. godine.  

      Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da će se Vijeće uključiti u program           
pusnih dana kao i svake godine. 
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      Željko Filčić , predsjednik Pusnog odbora naglasio je da će sazvati sastanak Pusnog 
odbora na kojem će se detaljno dogovoriti dogañanja i podijeliti zaduženja vezana uz pust. 
• Predsjednik ivan Bogdanić upoznao je prisutne da je upravo završen program priredbe i 

podijele poklona Djeda Božićnjaka, koji se danas održao u Domu kulture. Smatra da je 
program izuzetno uspješno odrañen, a dokaz toga je i prepun Dom kulture. Dibie Host 
predsjednica Pododbora za brigu o djeci i mladeži naglasila je da je jako zadovoljna 
odazivom roditelja i djece, te se nada da će se program nastaviti i u buduće. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
  

 
Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogdanić 

 

  
 


