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    Rijeka,  01.03.2018. 

ZAPISNIK 
S 41. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
41. sjednica VMO Pehlin održana je 28. veljače 2018. (srijeda) s početkom u 16:00 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 
• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju 

 
 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 

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

 
Usvajanje zapisnika sa  40. Sjednice :  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojeni. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Pusni dani na Pehlinu – izvještaj programa 
2. Pripreme za održavanje ekološke akcije  
3. Dopisi i zamolbe 
4. Razno 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

AD 1 
Tajnica MO je pripremila Izvješće o održanom programu Pusni dani na Pehlinu, i podijelila svima 
nazočnima. Nakon što je Izvješće pročitan, uslijedila je rasprava o održanim manifestacijama. 
Predsjednik Ivan Bogdanić izrazio je zadovoljstvo održanim programom, ali je ukazao na neke 
nedostatke. Smatra da bi trebalo izabrati novog predsjednika Pusnog odbora Pehlin nakon što 
nas je nažalost napustio dugogodišnji predsjednik gospodin Željko Filčić.  Pusni odbor osnovan 
je sa zadatkom da objedini sve aktivnosti vezane uz Pust i maškarane skupine s područja 
Pehlina. Za predsjednika predlaže gospodina Ivana Rudanovića. Nakon  kraće rasprave Vijeće 
je donijelo:    
 
Zaključak: 
Vijeće je za predsjednika Pusnog odbora Pehlin jednoglasno izabralo gospodina Ivana 
Rudanovića. Obavijest o izboru poslati će se svim maškaranim skupinama s područja Pehlina. 
Vijeće je suglasno s pripremljenim izvještajem.    
 
 
AD 2 
Predsjednik ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je u planu održavanje ekološke akcije prilikom 
koje bi se kao i prošle godine na Mistražu cijepile rašeljke plemkama trešnje. Također čistila bi 
se površina ispod Dječjeg vrtića Mavrica. Akcija se planira održati u subotu, 17. ožujka 2018. 
godine. U slučaju lošeg vremena akcija će se odgoditi. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 3 

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Rijeka prometa, a vezan uz uređenje raskrižja Ulica 
Baretićevo i Androv breg, sa informacijom da je Glavni projekt uređenja , dana 26. veljače 
2018. godine upućen u Grad Rijeku za provedbu postupka ishodovanja suglasnosti. 
Nakon ishodovanja suglasnosti Vijeće će biti informirano , te će se tada pokrenuti 
postupak za realizaciju, koja je prema troškovniku veća od planom predviđenih 70.000,00 
kn. Kada bude ishodovana suglasnost dogovoriti će se mogućnosti realizacije. 

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Energa d.o.o. sa odgovorom na zahtjev gospođe Jelke 
Jurković, Blažićevo A 3/D sa zahtjevom za postavu rasvjetnog tijela. Energo smatra 
zahtjev neopravdanim jer se predlaže postavljanje novog rasvjetnog tijela unutar privatne 
parcele. 

•  
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin činjenice je primilo na znanje.  
• Vijeće MO Pehlin poslati će gospođi Jurković očitovanje Energa d.o.o. 

 
AD 4 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


