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

026-02/10-19/14 
2170/01-09-10-10-2 

   
    Rijeka,  1. prosinca 2010. 
                                    

ZAPISNIK 
S 7. SJEDNICE VMO PEHLIN 

 
7. sjednica VMO Pehlin održana je 29.11.2010. (ponedjeljak) s početkom u 16 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 

 

 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Ostali nazočni: 

• Stjepan Horvat, predsjednik Pododbora za ekologiju 
• Damir Konestra, predsjednik Pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Željko Filčić, predsjednik Pododbora za mali obrt i poduzetništvo 

              
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti za 2011. godinu- očitovanje na e-mail dopise Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav  

2. Izgradnja prometnice Rujevica- Marinići 
3. Pripreme za doček Djeda Božićnjaka – 21. prosinca 2010. 
4. Razmatranje pristiglih dopisa i zamolba grañana 
5. Razno 

 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić pozdravio je nazočne, te je izvijestio da su od Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav dobivena dva e-mail očitovanja na komunalne prioritete za 
2011. godinu, tj. na dvije stavke prioriteta. Prva stavka je : izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice u Ulici Hosti, kod trafostanice, za koju je odgovoreno da ne postoje uvjeti za postavu 
čekaonice , te se slijedom toga traženi prioritet ne može uvrstiti u plan. Kako je teren kod 
trafostanice u privatnom vlasništvu, prije nekoliko godina Vijeće je dobilo suglasnost od ljudi čije 
je to vlasništvo da se urede mjesta za tri kontejnera, a na drugoj polovici da se uredi autobusna 
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čekaonica. Zahtjev se već godinama odbija, te je predsjednik predložio da Vijeće i dalje ustraje u  
traženju istog. 
Druga stavka je : priprema dokumentacije za gradnju kapelice Sv. Ivana u prostoru javnog parka 
Minakovo, za koju je takoñer dobiveno očitovanje da se stavka ne može uvrstiti u prioritet za 
2011. godinu. Prije dvije godine Vijeće je dobilo pozitivno očitovanje Odjela gradske uprave za 
razvoj, urbanizam ,ekologiju i gospodarenje zemljištem za ureñenje i postavljanje memorije na 
kapelicu Sv. Ivana na mjestu gdje je kapelica nekada bila i za gradnju kapelice istovjetnih 
dimenzija kao srušena kapelica u krugu od cca 100-150 metara od porušene , u javnom parku 
Minakovo. Stoga je predsjednik predložio da Vijeće  i dalje ostanemo kod traženog prioriteta. 
 
Zaključak: 

Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da i dalje ostaje kod prvotno donesene liste 
komunalnih prioriteta , te da neće odustati od dvije gore spomenutih stavaka. 
 

 
 

AD 2 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je iz Direkcije plana, razvoja i 
izgradnje stigao zahtjev da se održi sastanak vezan uz nastavak izgradnje prometnice 
Rujevica- Marinići s obzirom da su krenule pripreme vezane uz nastavak izgradnje 2. 
faze ceste. Zaključeni su ugovori sa izvoñačem radova i nadzorom te se želi upoznati 
Vijeće sa dinamikom i tehnologijom izvoñenja radova. Predlažu da se sastanak održi 
krajem tjedna.  .  

 
 
Zaključak: 
 Zadužuje se tajnica MO da dogovori sastanak u prostorijama MO Pehlin krajem ovog tjedna u 
satima pred kraj radnog vremena.  
 

 
AD 3 
 

• Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da će se priredba s dolaskom Djeda 
Božićnjaka organizira za 21. prosinca u 17 sati u Domu kulture Pehlin. Vijeće je u 
programu za doček Djeda Božićnjaka osiguralo 2.000, kn za troškove slatkiša.  

 
 

Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 4 
 

• Vijeće je primilo dopis gospodina Danka Lulića, Turkovo 4 sa zahtjevom da se sanira 
ulegnuće na prometnici pored njegove kuće. 

• Vijeće je primilo dopis grañana iz ulice Pletenci k.br. 9 do Ulice Turkovo k.br. 74 sa 
zahtjevom da se uredi put koji vodi do stambenih objekata. Predsjednik Ivan Bogdanić 
pojasnio je da je spomenuti put na mjestima širok od 2 – 3 metra, sa svake strane nalaze 
se depresije od preko 10 metara. S predstavnicima Rijeka prometa obavljen je izvid na 
terenu, te je predsjednik bio na sastanku kod pročelnice Irene Milićević sa zahtjevom da 
se pokuša nešto napraviti po tom pitanju. Potrebne su lokacijske i grañevinske dozvole 
da bi se moglo nešto učiniti i ureñenje iziskuje znatna financijska sredstva. Rijeka promet 
može urediti put iz sredstava redovnog održavanja. 

• Vijeće je primilo dopis Odjel gradske uprave za poduzetništvo sa zahtjevom da VMO 
Pehlin da svoje mišljenje na zahtjev caffe bara "Memory" za produženjem radnog 
vremena za dane 18., 24., 31. prosinca 2010. godine. 

• Vijeće je dobilo zaključak Odbora za komunalno gospodarstvo pri Gradskom vijeću, sa 
sastanka na kome je razmatrano obavljanje komunalnih poslova, komunalno ureñenje i 
komunalni red na području Grada Rijeke. 
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Zaključak: 

• Zahtjev će se proslijediti Županijskoj upravi za ceste u čijoj je nadležnosti prometnica. 
• Zahtjev će se proslijediti Rijeka prometu sa zamolbom da se sanira put, tj. da se nasipa, 

poravna i uvalja put kroz redovno održavanje. Takoñer zahtjev za asfaltiranjem puta do 
stambenih objekata poslati će se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji 
plana, razvoja i izgradnje sa zahtjevom da se ureñenje pristupne ceste uvrsti u razvojni 
zahvat. Vezano uz vodovodnu mrežu poslati će se zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i KD Vodovodu i kanalizaciji da se taj dio naselja uvrsti u Program 
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture Grada Rijeke i da se što prije realizira 
izgradnja vodovodne infrastrukture.  

• VMO Pehlin i dalje ostaje kod svog stava da Odjel gradske uprave za poduzetništvo može i 
bez njihove sugalsnosti odobravati zahtjeve za produžetak radnog vremena, te će se u tom 
smislu Odjelu poslati odgovor. 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje.  
 
AD 5 
 

• Predsjednik Pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb Damir Konestra podijelio je prisutnima 
zapisnik sa prve sjednice Pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb koja je održana 10. 
studenoga 2010. godine. Predsjednik Ivan Bogadnić rekao je da je jako upitno baviti se 
socijalnom skrbi bez službenih kriterija koje ima Grad i Centar za socijalnu skrb. Potrebno 
je raditi transparentno i po službenim kriterijima. Kristina Banić izvijestila je da je 
predsjednica udruge Sv. Vinka koja djeluje pri župi Sv. Franje , gospoña Marija Tomašić, te 
je i ona sama članica Udruge pa će pomoći u uspostavljanju budućih kontakata. Nakon 
rasprave u koju su se uključili svi članovi donesen je zaključak. 

• Zamjenik predsjednika Gordan Srok upitao je da li na glavnoj prometnici kroz Pehlin prema 
Viškovu postoji ograničenje brzine i tonaže vozila koja smiju njome prometovati. Svjedoci 
smo da svakodnevno cestom prometuju šleperi velike tonaže. 

• Aljoša Bratuša postavio je pitanje tko je  odobrio i koliko je koštalo ureñenje prostora ispred 
Mjesnog odbora i pošte. Iako je on osobno za ureñenje smatra da  se oko ureñenja trebalo 
konzultirati i obavijestiti sve članove Vijeća. Dao je prijedlog da se predloži rad pošte i 
subotom, te da se pozove župnika crkve Sv. Franje u mjesni odbor kako bi se s njime 
pokušalo dogovoriti otvaranje portuna dvorišta crkva. Predsjednik Ivan Bogdanić odgovorio 
je da je pošta na Pehlinu jedini servis platnog prometa na ovom području, da je zbog 
zatvaranja parkirališta kod crkve Sv. Franje njeno poslovanje postalo nerentabilno, te je od 
strane Hrvatske pošte d.d., voditeljice područja gospoñe Ljubice Čone zaprimljen zahtjev 
za ureñenjem spomenutog prostora. Mnogo grañana izrazilo je zadovoljstvo radovima. 
Kristina Banić rekla je da je još prije pet godina donesena odluka da se uredi prostor ispred 
MO i pošte. Nakon toga uslijedila je žustra rasprava. 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin odlučilo je obratiti se Centru za socijalnu skrb sa zahtjevom za popisom 
korisnika socijalne skrbi koji imaju prebivalište na području Pehlina. 

• Poslati će dopis nadležnim službama. 
• Zaključak nije donesen. 

 
 

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 

 

 


