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

KLASA: 
URBROJ:  
  

026-02/18-19/1 
2170/01-09-10-18-2 
 

    
    Rijeka,  01.02.2018. 

ZAPISNIK 
S 40. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
40. sjednica VMO Pehlin održana je 31. siječnja 2018. (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 
• Darko Kauzlarić, predsjednik Pododbora za njegovanje tradicije, obilježavanje obljetnica 

iz vremena rata, posebno Domovinskog rata 
• Katica Matak, Pletenci 40/c 
• Mirna Krešić, Pletenci 40/c 

 
 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 

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

 
Usvajanje zapisnika sa  39. Sjednice :  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojeni. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2017. godinu 
2. Programske aktivnosti i financiranje programskih aktivnosti VMO za 2018. –upute 
3. Kulturna događanja - Pusni dani na Pehlinu 
4. Ekološka akcija – izvještaj programa 
5. Djed Božićnjak- izvještaj programa 
6. Dopisi i zamolbe 
7. Razno 
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AD 1 
Tajnica MO je pripremila Izvješće o radu Vijeća mjesnog odbora Pehlin za 2017. godinu i 
podijelila svima nazočnima. Nakon što je Izvješće pročitano i nakon kraće rasprave Vijeće je 
donijelo:    
 
Zaključak: 
Vijeće je  usvojilo Izvještaj o radu Vijeća MO Pehlin za 2017. godinu.     
 
 
AD 2 
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu sa uputama vezanim 
uz financiranje programskih aktivnosti Vijeća. Dopis je pročitan i podijeljen nazočnima.   
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 3 
Predsjednik Pododbora za kulturu Ivan Rudanović izvijestio je nazočne o događanjima vezanim 
uz maškare. 17. siječnja održano je svečano podizanje zastave Maškaranog Pehina i pusta. U 
nedjelju 4. veljače održati će se povorka Maškarani Pehin. Pripreme su u tijeku. Kraj pusnih dana 
biti će u srijedu, 14. veljače 2018. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 4  
Predsjednik Vijeća i Predsjednik Pododbora za kulturu izvijestili su nazočne o provedenom 
programu dolaska Djeda Božićnjaka. Tajnica je pripremila izvještaj. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je suglasno s pripremljenim izvještajem. 
 
AD 5 
Predsjednik Vijeća izvijestio je nazočne o uspješno provedenoj ekološkoj akciji 9. prosinca 2017. 
godine. Tajnica je pripremila izvještaj. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje , te je suglasno s pripremljenim izvještajem. 
 
AD 6 

• Sjednici prisustvuju predstavnice stanara iz zgrade Pletenci 40/ C gospođa Matak i Krešić 
sa zahtjevom da se riješi cesta prema Ulici Tići, odnosno da se sanira pokos na južnoj 
strani zida. Također ukazuju da znak za prometovanje vozila preko tri tone koji je bio na 
počeku ulice nedostaje, te na problem baja za komunalni otpad koje su često izvrnute i 
trebalo bi urediti mjesto za njih. Predsjednik Ivan Bogdanić odgovorio je da se u dogovoru 
s Rijeka prometom odustalo od građevinskih radova uređenja parapetnog zida uz pokos, 
zbog toga što je na predmetnoj lokaciji predviđena rekonstrukcija i proširenje dijela 
prometnice. Rijeka promet će u sklopu radova na redovnom održavanju stijenskih pokosa 
sanirati pokos, a od Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave 
za urbanizam, ekologiju  i  gospodarenje zemljištem zatražiti će se informacija o uređenju 
ceste.  

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis gospođe Jelke Jurković, Blažićevo A 3/D sa zahtjevom 
za postavu rasvjetnog tijela. 

• Vijeće MO Pehlin zaprimilo je zahtjev gospođe Renate Špehar, Hosti 53 sa zahtjevom da 
se dopusti ograđivanje dijela dvorišta u njenom vlasništvu kako bi mogla nesmetano ulazi 
i izlaziti automobilom.  
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

Zaključak: 
• Vijeće MO Pehlin poslati će dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Odjelu 

gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sa zahtjevom da se 
rekonstrukcija prometnice napravi u što je moguće kraćem roku, te da ih se informira 
kada je planirana. Rijeka prometu poslati će se zahtjev da se vrati znak zabrane 
prometovanja za vozila iznad 3,5 tone. Zatražiti će se sastanak s predstavnicima KD 
Čistoće na terenu kako bi se razmotrilo uređenje mjesta za spremnike za komunalni 
otpad. 

• Vijeće MO Pehlin proslijediti će zahtjev Energu d.o.o sa zahtjevom da se procijeni 
mogućnost realizacije. 

• Vijeće MO Pehlin nije nadležno za odlučivanje o privatnom vlasništvu pojedinca , te će u 
tom smislu uputiti odgovor gospođi Špehar.  

AD 8 
Predsjednik Vijeća Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o održanom sastanku s ravnateljem 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti gospodinom Željko Vitasom. Na sastanku je 
dogovoreno da se započeto uređenje površine u Ulici Turkovo blizu k.br.7 dovrši. Vijeće MO 
Pehlin tražilo je da se na tom dijelu uredi dječje igralište. Kako je za to potrebna izrada glavnog 
projekta i ugovaranje stručnog nadzora potrebna su dodatna financijska sredstva. Također 
dogovoreno je da se iz preostalih sredstava prioriteta 2017. godine postavi stolna garnitura u 
dvorište Doma kulture Pehlin, a preostali iznos utroši na uređenje igrališta u naselju na Rujevici.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin suglasno je da se dio sredstava prioriteta preostalih u 2017. prenamijeni za 
izradu glavnog projekta i ugovaranje stručnog nadzora za izgradnju dječjeg igrališta na lokaciji 
Turkovo 7, a ostatak sredstava da se utroši na uređenje igrališta-platoa u naselju na Rujevici i na 
postavu stolne garniture u dvorište Doma kulture Pehlin. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


