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

KLASA: 
URBROJ:  
  

026-02/18-19/3 
2170/01-09-10-18-2 
 

    
    Rijeka,  28.03.2018. 

ZAPISNIK 
S 42. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
42. sjednica VMO Pehlin održana je 27. ožujka 2018. (srijeda) s početkom u 14:00 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  41. Sjednice :  
          ● Zapisnik je  jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Preraspodjela sredstava prioriteta 2017. 
2. Pripreme za održavanje ekološke akcije  
3. Dopisi i zamolbe 
4. Razno 
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AD 1 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne o održanim sastanku i terenskom obilasku s 
predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, a vezano uz uređenje platoa na 
ulasku u naselje na Rujevici. Tajnica MO pročitala je dopis Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav u kojem se traži suglasnost Vijeća za preraspodjelu sredstava prioriteta za 2017. godinu. 
Nakon  kraće rasprave Vijeće je donijelo:    
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin Suglasno je da se iz preostalih sredstava iz 2017. godine za građevinske 
radove u iznosu od 52.948,00 kn započnu radovi na uređenju platoa na ulazu u Romsko naselje, 
te da se stavka „Djelomično uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Plase kod kućnog broja 31“ 
preimenuje u „Djelomično uređenje platoa na ulazu u Romsko naselje“ i poveća na iznos od 
52.948,00 kn. 
  
 
AD 2 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da je u planu održavanje ekološke akcije 
čišćenja Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata. Akcija je planirana za 
subotu, 7. travnja 2018. godine s početkom u 8 sati. Lokaciju su obišli predstavnici KD Čistoće i 
Odjela za komunalni sustav. Očekuje se veliki broj volontera.  
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 3 

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav a vezano 
uz zatraženu informaciju o uređenju ceste u Ulici Tići.  

• Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Rijeka prometa vezano uz zatraženo postavljanje 
prometne signalizaciju u Ulicama Pletenci i Turkovo. U Ulici Pletenci postavljen je znak 
zabrane prometa za vozila čija dopuštena nosivost prelazi 3,5 t, dok će vezano za zahtjev 
postave ogledala u Ulici Turkovo kod k.br.7, Rijeka promet napraviti ponovni izvid , nakon 
što se izgradi planirani dječji park, jer će time biti definirani novi prostorni uvjeti. 

• Vijeću MO Pehlin pismeno se obratio gospodin Zlatko Lamza, Baretićevo  sa zahtjevom 
da se ispred njegove obiteljske kuće napravi zaseban priključak na sustav javne 
odvodnje otpadnih voda. 
 

Zaključak: 
• Dopis će se uputiti predstavnicima stanara zgrade Pletenci 40 C, koji su informaciju 

zatražili.  
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće podržava zahtjev gospodina Lamze, te će ga uputiti KD Vodovodu i kanalizaciji na 

razmatranje. 
 

AD 4 
• Predsjednik Vijeća MO Pehlin izvijestio je nazočne da će se kao i svake godine zaprimati 

prijedlozi komunalnih prioriteta za 2019. godinu. Prijedlozi se zaprimaju od  3. do 23. 
travnja, a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u mjesni odbor, 
osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno, kao i 
putem jednostavnog online obrasca. Kako Vijeće MO Pehlin svake godine saziva  Zbor 
građana na kojem se zaprimaju prijedlozi prioriteta Predsjednik je predložio da to bude 
četvrtak, 26. travnja 2018. u 18 sati.   

• Predsjednik VMO Pehlin obavijestio je nazočne da su se Vijeću obratila Udruga Pehlin 
vezano uz organizaciju manifestacije Kres na Poklonu i Vijeće romske nacionalne 
manjine PGŽ vezano uz organizaciju proslave Đurđevdana. Obje udruge traže pomoć 
Vijeća mjesnog odbora pri organizaciji. 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Pehlin održati će Zbor građana u četvrtak, 26. travnja 2018. godine sa 
slijedećim dnevnim redom:  
1.Prijedlozi građana za izradu komunalnih prioriteta za 2019. godinu 

            2.Razno 
 

• Vijeće MO Pehlin pomoći će u organizaciji manifestacija u suradnji s Gradom.   
 

 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 16:00 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


