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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PEHLIN 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 
URBROJ:  

026-02/10-19/13 
2170/01-09-10-10-2 

   
    Rijeka,  2. studenoga 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO PEHLIN 
 

6. sjednica VMO Pehlin održana je 28.10.2010. (četvrtak) s početkom u 16 sati u prostorijama 
MO Pehlin, Pehlin 58. 

 

 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogadnić, predsjednik VMO 
• Gordan Srok, zamjenik predsjednika VMO 
• Aljoša Bratuša, član VMO 
• Marijan Vilić, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Dibie Host, predsjednica Pododbora za brigu o djeci i mladeži 
• Damir Konestra, predsjednik Pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali obrt i poduzetništvo 
• Tomo Kovačić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica 

              
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Kristina Banić, članica VMO 
 
 
 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Usvajanje zapisnika sa Svečane sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Očitovanje članova Vijeća MO Pehlin na 2. sjednicu VMO i točku dnevnog reda 
Zamolbe i pritužbe grañana(dopis Francetić Tamare, Turkovo 32 i Štefan Tomislava , 
Turkovo 36)   na kojoj smo donijeli odluku: 

"Vijeće je donijelo odluku da se grañane uputi Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
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ekologiju i gospodarenje zemljištem, jer smatraju da nije u njihovoj nadležnosti odlučivati o 
namjeni prostora." 
2. Usvajanje komunalnih prioriteta i programa Vijeća MO Pehlin za 2011. godinu 
3. Razno 
 
 

 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić pozdravio je nazočne, te je pojasnio prvu točku dnevnog 
reda. Naime Vijeće je još na 2. Sjednici VMO održanoj 16.srpnja 2010. godine raspravljalo o 
dopisu Tamare Francetić i Tomislva Štefana, Turkovo 36, te je tada donesena odluka da se 
grañane uputi Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenja zemljištem, 
jer Vijeće smatra da nije u njihovoj nadležnosti odlučivati o namjeni prostora. Predsjednik Ivan 
Bogdanić rekao je da ga se već od izbora počelo nazivati vezano uz terene spomenute gospode. 
"Ja smatram da Vijeće ne može ništa i ne možemo na bilo koji način utjecati na odluke oko 
terena i namjene prostora." Nakon rasprave u koju su se uključili svi članovi Vijeća donesena je 
odluka.   
 
Zaključak: 

Vijeće je donijelo odluku da ostaje pri svom stavu i odluci donesenoj na 2. Sjednici VMO, 
te će uvažiti Odluku nadležnih tijela.  

 
 

 
AD 2 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je MO Pehlin za ovu godinu dodijeljen 
iznos od 661.000,00 kn za održavanje objekata i ureñenje komunalne infrastrukture tzv. 
manji komunalni prioriteti, što je za 56.000,00 više nego prošle godine.  

 
• Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je potrebno usvojiti Program rada VMO za 2011. 

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. Vijećnici su pročitali sve predložene programe. 

 
 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je odlučilo da će se u 2011. godini sredstva za održavanje 
objekata i ureñenje komunalne infrastrukture u iznosu od 661.000,00 kn rasporediti na 
sljedeće pozicije: 

1. Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih cesta, sanacija postojećih cesta i nogostupa na području 
MO Pehlin.                                                                                                           336.000,00 kn  
 
2. Proširenje i poboljšanje javne rasvjete provoditi će se prema naknadno utvrñenim potrebama 
u dogovoru sa članovima Vijeća MO Pehlin i djelatnicima Energa d.o.o.              80.000,00 kn 
 
3. Ureñenje zelenih površina u dogovoru sa članovima Vijeća MO Pehlin            80.000,00 kn 
 
4. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Hosti kod k.br. 99,100 iznad trafo 
stanice, pravac grad                                                                                               45.000,00 kn 
 
5. Priprema dokumentacije za gradnju kapelice  Sv. Ivana u prostoru javnog parka Minakovo 
                                                                                                                                95.000,00 kn 
 
6. Priprema, ureñenje i opremanje prostora za sportske i kulturne javne manifestacije na 
području MO Pehlin                                                                                                 25.000,00 kn   
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• Vijeće je usvojilo programe za 2011. 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 2011. godini 
 XI. Programske aktivnosti Vijeća koje financira ili sufinancira Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu 

 
 

AD 3 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić osvrnuo se na održane Dane MO Pehlin koji su ove godine 
bili iznimno dobro posjećeni pogotovo od strane mladih. Predsjednik Pododbora za 
kulturu Ivan Rudanović naglasio je da su kulturne manifestacije bile relativno dobro 
posjećene, te da je  predstava Testament koštala 3.000,00 kuna za što je potrebno 
prikupiti novce. Predsjednik Ivan Bogdanić dao je prijedlog da svaki od članova Vijeća 
sakupi odreñen dio novca kako bi se podmirili troškovi predstave. Naime od Odjela 
gradske uprave za kulturu nisu dobivena sredstva za predstavu, ali se išlo u organizaciju 
računajući na donacije. Gordan Srok komentirao je da se nije smjelo ići u organizaciju 
bez da financijska konstrukcija bude zatvorena, te da je trebalo razmišljati prije 
organizacije kako će se pokriti troškovi. Aljoša Bratuša složio se, te je naglasio da se ne 
može tražiti novac za nešto što je već bilo. Damir Konestra rekao je da se pretpostavljalo 
da je financijska konstrukcija završena, pošto se do sada nije nikada reklo da nema 
sredstava za predstavu.Predsjednik Ivan Bogadnić rekao je da se možda pogriješilo, ali 
htjelo se organizirati kvalitetno kulturno dogañanje za sve mještane. Nakon poduže 
rasprave donesen je zaključak.  

• Damir Konestra, predsjednik Pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb izvijestio je 
nazočne da se planira osnovati sekcija planinarskog društva na Pehlinu.  

• Predsjednik Vijeća Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se obilazak spomenika 
povodom blagdana Svih svetih organizira sutra. Svi koji žele mogu sutra u 17 sati doći 
ispred Mjesnog odbora od kuda će se krenuti. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je s tri glasa za (Ivan Bogdanić, Gordan Srok, Marijan Vilić) i jednim glasom protiv 
(Aljoša Bratuša) donijelo odluku da će se iznos podijeliti na pet jednakih dijelova, te će 
svaki od članova Vijeća osigurati jednaki dio. Takoñer dogovoreno je da se ubuduće niti 
jedan program neće pripremati bez da se unaprijed dogovori financijska konstrukcija.  

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

Sjednica je završila u 18:00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Lorena Pribanić 

 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogadnić 

 

 


