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    Rijeka,  16.01.2019. 

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
2. sjednica VMO Pehlin održana je 14. siječnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 15,00 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 

• Darko Kauzlarić, zamjenik predsjednika VMO 

• Aljoša Bratuša, član VMO 

• Stjepan Horvat, član VMO 

• Radjana Janković, članica VMO 

• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 

• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju 

• Marko Smojver,predsjednik Pododbora za sport 
 

Usvajanje zapisnika sa Konstituirajuće sjednice i 1. Sjednice :  
Aljoša Bratuša, član VMO Pehlin dao je primjedbu na zapisnik Konstituirajuće sjednice. Zatražio 
je da se u zapisnik dodaju prijedlozi za zamjenika predsjednika Vijeća MO Pehlin jer se u 
sadašnjem zapisniku samo konstatira tko je izabran za zamjenika predsjednika. 
          ● Vijeće je suglasno s dopunom zapisnika Konstituirajuće sjednice, te su Zapisnici 
usvojeni većinom glasova. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1.   Usvajanje Pravila, Poslovnika i Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin, 
2.   Usvajanje Financijskog plana VMO Pehlin za 2019. godinu 
3.   Programske aktivnosti i financiranje programskih aktivnosti VMO za 2019. –upute 
4.   Formiranje Pododbora VMO Pehlin 
5.   Priprema za održavanje programske aktivnosti Pusni dani na Pehlinu 
6.   Programska aktivnost Doček djeda Božićnjaka-izvještaj programa 

            7.   Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2018. godinu 
8.   Dopisi i zamolbe 
9.   Razno 
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AD 1 
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić predložio je usvajanje Pravila, Poslovnika i Pravilnika o 
nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin koje su 
svi prisutni dobili na uvid na sjednici. 
Članica VMO Radjana Janković zatražila je da se materijali za sjednicu šalju ranije kako bi se 
mogla pripremiti za raspravu. Njen zahtjev podržao je i član Vijeća Aljoša Bratuša sa primjedbom 
da se treba poštivati Pravila i Poslovnik. Također naglasio je da bi na prvoj sjednici održanoj u 
prosincu predložio osobe za Pododbore VMO Pehlin, ali nije jer nije znao da će to biti na 
dnevnom redu. 
Predsjednik je naglasio da on prvenstveno cijeni rad i zalaganje , te smatra da se Vijeće treba 
baviti stvarima bitnim za građane Mjesnog odbora. S time se složila i Radjana Janković, ali je 
naglasila da se materijali i pozivi za sjednice trebaju dostavljati ranije, ta da bi se sjednice trebale 
sazivati nakon 15,30 sati zbog članova koji su u radnom odnosu. Nakon poduže rasprave u koju 
su se uključili svi prisutni donesen je zaključak 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravila, Poslovnik i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih 
osoba za doprinos u radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin.  
 
AD 2 
Tajnica MO je pripremila prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu i projekciju od 2020. do 
2021. godine izrađenog temeljem programskih aktivnosti VMO Pehlin za 2019. godinu i podijelila 
svima nazočnima kako bi mogli pratiti kratko izlaganje predsjednika VMO Ivana Bogdanića o 
predmetnom Planu. Nakon osvrta na pojedine stavke Plana prešlo se na glasanje.   
 
Zaključak: 
Vijeće je većinom (3 glasa za, 2 suzdržana) glasova usvojilo Financijski plan za 2019. godinu i 
projekcije od 2020. do 2021. godine.  

 
AD 3 
Vijeće MO Pehlin primilo je dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu sa uputama vezanim 
uz programske aktivnosti i financiranje programskih aktivnosti Vijeća koji su kratko 
prokomentirani. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 4 
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se uz već izabrane predsjednike 
Pododbora na prvoj sjednici održanoj u prosincu, Vijeće u prijašnjim mandatima imalo još 
Pododbora , te bi trebalo odrediti osobe koje bi bile voljne raditi. 
Član Aljoša Bratuša zatražio je popis svih Pododbora kako bi i oporba mogla predložiti ljude za 
koje smatraju da bi mogli obnašati funkciju. 
Zaključak: 
Vijeće će na nekoj od slijedećih sjednica formirati preostale Pododbore. 
 
AD 5 
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić ukratko je opisao programsku aktivnost Vijeća Pusni dani na 
Pehlinu koja počinje na Antonju 17. siječnja te traje do 9. ožujka 2019. Vijeće će u suradnji s 
Gradom pomoći u organizaciji kao i svake godine: postavom pozornice, ukrašavanjem, 
postavom eko wc-a za potrebe maškaranog Pehina. Predsjednik je naglasio da se oko svih 
maškaranih događanja najviše angažiraju Pehinarski feštari. S time se nije složio član Aljoša 
Bratuša koji je naglasio da se ne smije umanjivati vrijednost Pehinarske gospode koja isto 
sudjeluje u svim događanjima. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje, te je većina suglasna da se pomogne organizaciji Pusnih 
događanja. 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

 
AD 6 
Predsjednik je ukratko opisao programsku aktivnost Doček djeda Božićnjaka održanu 19. 
prosinca 2018. godine. Tajnica je pripremila izvještaj programske aktivnosti Doček Djeda 
Božićnjaka. 
 
Zaključak: 
Vijeće je suglasno s pripremljenim Izvještajem. 
 
AD 7 
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić ukratko je obrazložio rad Vijeća u 2018. godini i Izvještaj o radu 
za 2018. godinu sa svim programima rada koje je realiziralo Vijeće u prošlom sazivu. 
 
Zaključak: 
Vijeće je većinom usvojilo izvještaj o radu Vijeća MO Pehlin za 2018. godinu. 
 
AD 8 

• Vijeću MO Pehlin obratili su se građani s područja Pletenaca sa zamolbom i nekoliko 
zahtjeva: ukrašavanje Ulice Pletenci za vrijeme maškara, postava ležećih policajaca kroz 
ulicu radi poboljšanja sigurnosti,sanacija prometnice i uređenje područja oko baja. 

• Vijeću MO Pehlin obratila se gospođa Čosić iz Ulice Mihovilići sa zahtjevom da se riješi 
problem oborinskih voda ispred njene kuće koja se nalazi na samoj prometnici. Kod jačih 
oborina voda se zadržava na cesti,te prilikom prolaska automobila voda zapljuskuje 
ulazna vrata i kuću. 

• Vijeću MO Pehlin obratio se Borna Lukša za zamolbom da Vijeće podupre ideju 
iscrtavanja grafita na novom igralištu u naselju Blažićevo. 

• Vijeću se obratio novinar Novog lista Damir Cupać sa prijedlogom da se predstave 
novoizabrana Vijeća u Novom listu. 

• Tajnica je pročitala odgovor Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem vezan uz prijedloge lokacija za uređenje parka u Ulici Pletenci.  
 

Zaključak: 
• Ukrašavanje Ulice Pletenci za vrijeme maškara dogovoreno je s Odjelom gradske uprave 

za komunalni sustav, te će se prilikom ukrašavanja Pehlina prema mogućnostima ukrasiti 
i Ulica Pletenci. Zahtjev za postavom „ležećih policajaca“ poslati će se Rijeka prometu na 
stručno sagledavanje. Vezano uz ostale zahtjeve zatražiti će se od mještana da se obrate 
sa točnim lokacijama jer se iz poslanog dopisa one ne mogu utvrditi. 

• Zadužen je Predsjednik Pododbora za sport Marko Smojver da kontaktira gospodina 
Lukšu, te vidi kako bi izgledao grafit na igralištu. 

• Vijeće nije donijelo zaključak. 

• Odgovor Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
proslijediti će se gospođi Đulabić koja se obraćala mjesnom odboru sa zahtjevom. 

 
AD 9 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 17:30 sati. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


