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

KLASA: 
URBROJ:  

: 026-02/15-19/8 
2170/01-09-10-15-2 
 

   
    Rijeka,  01. 09 .2015. 

ZAPISNIK 
S 9. SJEDNICE VMO PEHLIN 

 
9. sjednica VMO Pehlin održana je 26. kolovoza 2015. (srijeda) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Tome Kovačić, zamjenik predsjednika VMO 
• Stjepan Horvat, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Anabel Babić, član VMO 
• Kristian Rumora, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Pehlin:  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

 
1. Realizacija projekta RPLP – uređenje dvorišta DV Pehlin 
2. Realizacija komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
3. Dani MO Pehlin 2015- pripreme 
4. Rebalans financijskog plana za 2015. godinu 
5. Dopisi i zamolbe građana 
6. Razno 
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AD 1 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je u dvorište Dječjeg vrtića Pehlin u sklopu 
realizacije Riječkog programa lokalnog partnerstva postavljen novi tobogan s penjalicom i 
ljuljačke. Očekuje se još postava nove klupe koja bi trebala stići za 20-tak dana. Također još je u 
planu uređenje ogradnih zidova i njihovo ocrtavanje, nakon čega se planira svečano otvorenje.  
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje.  
 
 
AD 2 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o radovima po prioritetima iz 2015. godine. Na 
igralištu na Androvom bregu trenutno se skida sloj zemlje i priprema se podloga za postavu 
umjetne trave.  
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje.  
   
  
AD 3 

Predsjednik Ivan Bogdanić rekao je nazočnima da se Dani MO Pehlin planiraju organizirati u 
tjednu od 28. rujna do 4. listopada. Planirani su sportski turniri, kulturni program, obilazak 
spomenika, svečana sjednica s podjelom nagrada za okućnice i sport. Predsjednik je predložio 
da se sredstva od Odjela za sport u iznosu od 1.000,00 kn prebace s pozicije 803-ostali 
nespomenuti rashodi poslovanja na poziciju 802-reprezentacija, s obzirom da će se dio 
sportskih rekvizita dobiti kroz donaciju te da se sudionike, volontere, suce i goste počasti 
organizacijom ručka, te da se pobjednicima uruči simbolična nagrada. 
 
Zaključak:  
Vijeće je suglasno s predloženom preraspodjelom sredstava. Dogovoreno je da će se konačni 
hodogram događanja definirati u toku rujna. 
 
AD 4 
Temeljem Zaključka Vijeća  sa 7. sjednice održane 20. lipnja 2015. godine i Zaključka iz točke 3 
ovog zapisnika Vijeće je utvrdilo potrebu donošenje i usvajanja Rebalansa financijskog plana za 
2015. godinu.  
 
Zaključak:  
Vijeće usvaja Rebalans financijskog plana za 2015. Rebalansom financijskog plana ne mijenja 
se ukupan iznos Financijskog plana samo je izvršena preraspodjela pozicija kako slijedi: 

• pozicija 954 (zakupnine i najamnine) umanjuje se u iznosu  -  750,00 kn  

• pozicija 957 (reprezentacija) povećava se u iznosu – 750,00 kn 

• pozicija 803 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja) umanjuje se u iznosu  - 1.000,00 kn  

• pozicija 802 (reprezentacija) povećava se u iznosu – 1.000,00 kn 

 

 AD 5       
• Tajnica MO pročitala je nazočnima dopis koji je VMO Pehlin uputio Stadionu kantrida 

d.o.o. i Prometnoj policiji a vezan uz problem parkiranja za vrijeme odvijanja utakmica na 
stadionu Rujevica u kojem se traži organiziranje sastanka vezanog uz problematiku. 

• Tajnica je pročitala mail primljen od gospodina Đure Stijelje, Blažićevo C 23, a vezan uz 
problem pucanja vodovodnih cijevi. Zamjenik predsjednika Tome Kovačić rekao je da mu 
se s istim problemom obratio i gospodin Petar Vuković, Blažićevo C 26. 
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                                                                             Predsjednik VMO Pehlin 
 
                                                                                      Ivan Bogdanić 

Zaključak: 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće će se obratiti KD Vodovodu i kanalizaciji sa zahtjevom da pokuša riješiti naveden 

problem. 
 
AD 6 
Predsjednik je izvijestio nazočne da je bio na razgovoru u Odjelu gradske uprave za kulturu kod 
pročelnika Ivana Šarara, a vezano uz financiranje knjige Ivana Rudanovića, gdje mu je obećano 
da će se pokušati iznaći sredstva za financiranje iste. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


