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

026-02/10-19/15 
2170/01-09-10-10-2 

   
    Rijeka,  9. prosinca 2010. 
                                    

ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO PEHLIN 

 
8. sjednica VMO Pehlin održana je 7.12.2010. (utorak) s početkom u 18 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: 
              
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programi rada VMO Pehlin  
2. Iskazivanje povjerenja predsjedniku Pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb zbog 

razlike u viñenjima s programima VMO Pehlin 
 
Dnevni red je nadopunjen točkom 2., te je usvojen nakon glasanja sa 3 glasa za (Ivan 
Bogdanić, Kristina Banić, Marijan Vilić) i 2 glasa protiv (Aljoša Bratuša, Gordan Srok) 
 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Pehlin Ivan Bogdanić pozdravio je nazočne, te je izvijestio da će biti odsutan 
do polovice siječnja 2011. godine. Informirao je nazočne da će se podjela paketa s dolaskom 
Djeda Božićnjaka održati 21. prosinca u 17 sati u Domu kulture. Vijeća je za tu namjenu 
predvidjelo  2.000,00 kn koje će se utrošiti na pakete. Od roditelja se prikuplja kotizacija u iznosu 
od 50,00 kn. Druženje i domjenak prilikom božićno-novogodišnjih blagdana održati će se isti dan 
, nakon podjele u prostorijama MO.  
Vezano uz komunalne radove predsjednik je izvijestio da zbog vremenskih prilika , kiše, sve 
stoji. Planira se ispred MO postaviti bor za predstojeće blagdane. Bor će nam donirati, a ukrase 
ćemo dobiti od Grada. 
Kristina Banić potakla je pitanje velikih količina vode koje se slijevaju glavnom prometnicom kroz 
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Pehlin. Smatra da bi bilo uputno obratiti se Općini Viškovo da se naprave slivnici do početka 
Turkova, jer ih ima premalo , te ne uspijevaju pokupiti svu vodu. 
Predsjednik Ivan Bogadnić predložio je da se vezano uz prometnicu Rujevica-Marinići, odnosno 
izgradnju II faze te prometnice organizira zbor grañana za sve mještane Pehlina, kojemu bi bili 
prisutni predstavnici Grada Rijeke. Želja je da se grañanima prezentira dinamika izvoñenja 
radova, kako bi bili upoznati, osobito grañani iz Ulice M. Gennaria. U dogovorima prije godinu 
dana, obećano je da će se put kroz Lovorku Kukanić, koji je stanarima iz Ulice M. Gennari jedini 
spoj sa Vukovarskom ulicom, ostaviti do samoga kraja izgradnje II faze. Kako je u posljednjim 
razgovorima bilo riječi da će se put anulirati, bilo bi najkorektnije kada bi Grad upoznao grañane 
sa novo nastalom situacijom. 
 
Zaključak: 

Vijeće je donijelo odluku da će se obratiti Općini Viškovo i ŽUC-u vezano uz količinu 
slivnika na glavnoj prometnici. 
Vijeće je donijelo odluku da će se organizirati zbor grañana s temom izgradnje II faze 
prometnice Rujevica-Marinići na koju će se pozvati predstavnici Grada, kako bi 
grañanima pojasnili sve nejasnoće oko izgradnje prometnice. 
 

 
 

AD 2 
 

Predsjednik Ivan Bogdanić rekao je da je Vijeće MO Pehlin u proteklih 8 godina od kada je 
on predsjednik radilo korektno, trošeći energiju i snagu, svoje slobodno vrijeme, ali uvijek u 
harmoniji i dogovoru. "Od našeg novog mandata došlo je do toga da se svañamo na svakoj 
sjednici. Smatramo da se naše ideje i ideje Predsjednika pododbora za zdravstvo Damira 
Konestre ne podudaraju, ne slažemo se u mišljenima, previše se raspravlja na sjednicama, 
nepotrebno trošimo energiju."  
Kristina Banić rekla je da je protiv ideje Damira Konestre da se preko  MO organizira 
doniranje potrebitih. "VMO nije organizacija za doniranje i prikupljanje sredstava, moramo 
raditi po statutu. Neka se gospodin Konestra uključi u Udrugu Sv Vinka , pa neka preko te 
organizacije organizira pomoć potrebitima. " 
Gordan Srok izrazio je svoje neslaganje s iznesenim, te je rekao da ni na jednoj sjednici do 
sada nije izrečena ni jedna službena primjedba na rad g. Konestre. Smatra da je 
neprihvatljivo smijeniti nekoga bez da ga se pozove i raspravi s njime u čemu je problem. 
"Pododbor za zdravstvo i socijalnu skrb jedini je organizirao sastanke, g. Konestra bio je 
skoro svim sjednicama Vijeće, trudio se da nešto napravi , kvalitetna je osoba, ima volje i 
smatram da se ovime gubi puno ." 
Aljoša Bratuša rekao je takoñer da se ne slaže sa smjenom g. Konestre, nejasni su mu 
razlozi ovakve odluke.  .  
 

 
Zaključak: 
Vijeće je sa 3 glasa za (Ivan Bogdanić, Kristina Banić, Marijan Vilić) i 2 glasa protiv (Aljoša 
Bratuša, Gordan Srok ) donijelo odluku da se predsjednik Podobora za zdravstvo i socijalnu 
skrb Damir Konestra razriješuje dužnosti zbog razlike u viñenjima s programima VIjeća MO 
Pehlin.  
 

 
 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 
 
 

Predsjednik VMO Pehlin: 
Ivan Bogadnić 

 

 


