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    Rijeka,  04.03.2019. 

ZAPISNIK 
S 3. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
3. sjednica VMO Pehlin održana je 27. veljače 2019. (srijeda) s početkom u 17,00 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: 

• Marko Smojver,predsjednik Pododbora za sport 
 

Usvajanje zapisnika sa 2. Sjednice :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1.   Dopisi i zamolbe 
2.   Razno 

AD 1 
• Vijeću MO Pehlin obratila se gospođa Jasna Pilepić, Pehlin 32 sa zamolbom da se 

asfaltira dio puta iza Osnovne škole Pehlin od kućnog broja Mihovilići 5 na dalje u dužini 
od cca 40 metara. 

• Vijeću se obratila gospođa Martina First, Pletenci 45 sa zamolbom da se pokuša riješiti 
problem parkiranih automobila na prometnici ispred zgrade, a koji zaklanjaju preglednost 
pri izlasku automobilom iz dvorišta. Gospođa predlaže postavu stupića ili znak zabrane 
parkiranja. 

• Vijeću MO Pehlin obratila se gospođa Radmila Sumrak sa zamolbom vezanom uz 
nedostatak parkirnih mjesta u Ćićarijskoj ulici, te predlaže asfaltiranje površine s južne 
strane na dnu Ćićarijske ulice. 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

 

• Vijeću MO Pehlin obratila se gospođa Đurđica Makek, Plasi 30 sa zamolbom da se 
promijeni pozicija kontejnera za smeće ispred k.br. 30. 

• Rijeka promet d.d. je vezano uz postavu „ležećih policajaca“ u Ulici Pletenci uputio Vijeću 
zamolbu da se odrede prijedlozi konkretnih lokacija. 

• Vijeće MO Pehlin primilo je obavijest Rijeka prometa d.d. da je izvršeno obilježavanje 
horizontalne zabrane zaustavljanja i parkiranja na spoju Ulica Minakovo i Pehlin. 

• Predstavnici grupe navijača HNK Rijeka koji su predložili iscrtavanje grafita na igralištu u 
naselju Blažićevo dostavili su Vijeću prijedloge grafita. 
 
 
 

Zaključak: 
• Zahtjev će se proslijedili Rijeka prometu d.d., Službi za održavanje prometnica sa 

zahtjevom da stručno sagledaju mogućnost rješavanja. 

• Zadužen je predsjednik Pododbora Marko Smojver koji živi u Ulici Pletenci da se sastane 
s mještanima na terenu i sagleda problem, pa će se na slijedećoj sjednici odlučiti kako 
postupiti. 

• Poslati će se gospođi Sumrak odgovor o postupanju Vijeća. Naime Vijeće je planiralo 
urediti površinu ,kroz male komunalne akcije, tako da se površina nasipa tucanikom i 
poravna kako bi se na njoj mogli parkirati automobili. Nažalost kada su već na lokaciju 
došli strojevi za početak radova, nekolicina stanara iz okolnih zgrada pobunila se te su 
radovi morali biti obustavljeni. Ukoliko se dobije suglasnost svih stanara tek tada moglo bi 
se sa zahtjevom obratiti Rijeka prometu i razmotriti mogućnost rješavanja. 

• Vijeće MO Pehlin smatra  da se lokacija kontejnera ne treba mijenjati. Spomenuti 
kontejner već je dugi niz godina na ovoj lokaciji, ulica u kojoj se nalazi sporedna je i slabo 
prometna, premještanjem kontejnera na neku novu lokaciju udaljilo bi se stanarima 
mjesto za odlaganje kućnog otpada, te će se u tom smislu poslati odgovor. 

• Vijeće MO Pehlin uputiti će dopis Rijeka prometu u kojem predlaže da se organizira 
zajednički obilazak stručnih osoba Rijeka prometa i Direkcije plana, razvoja i izgradnje 
kako bi utvrdili mogućnost postavljanja i najpogodnije lokacije za postavu usporivača 
prometa. 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

• Poslati će se zahtjev za odobrenjem  iscrtavanja grafita na igralištu u naselju Blažićevo, 
Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam,ekologiju i gospodarenje zemljištem sa 
prijedlozima rješenja uz napomenu da Vijeće MO Pehlin podržava inicijativu i suglasno je 
s predloženim rješenjima. 

  
 

 
AD 2 
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 


