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    Rijeka,  06.05.2019. 

ZAPISNIK 
S 5. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
5. sjednica VMO Pehlin održana je 24. travnja 2019. (srijeda) s početkom u 16,00 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 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
• Ivan Rudanović, predsjednik Pododbora za kulturu 
• Marko Smojver,predsjednik Pododbora za sport 
• Ivan Tomljenović, predsjednik Pododbora za ekologiju 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Radjana Janković, članica VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 4. Sjednice :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1.    Prijedlog datuma za održavanje Zbora građana sa temom komunalni prioriteti za 
2020. godinu   
2.   Dopisi i zamolbe 
3.   Razno 
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AD 1 
 
Predsjednik Vijeća MO Pehlin izvijestio je nazočne da je zaprimanje prijedloga komunalnih 
prioriteta za 2020. godinu preko on-line obrasca završeno, poziv je trajao od 1. do 19. travnja 
2019. godine. Kako Vijeće MO Pehlin već godinama ima praksu održati Zbor građana na kojem 
se zaprimaju prijedlozi prioriteta Predsjednik je predložio da se takva praksa nastavi i dalje. 
Nakon kraće rasprave odnesen je  
 

 
Zaključak: 
Zbor građana Vijeća MO Pehlin održati će se u ponedjeljak,13. svibnja s početkom u 18 sati, u 
prostorijama Doma kulture Pehlin, Minakovo 30 održati sa slijedećim dnevnim redom: 

 
1. Prijedlozi građana za izradu komunalnih prioriteta za 2020. godinu 
2. Razno 

Na Zbor građana pozvati će se referenti zaduženi za radove po prioritetima za područje Mjesnog 
odbora Pehlin iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka prometa i Energa d.d. 
Obavijest o Zboru građana staviti će se na web stranice mjesnog odbora, oglasne ploče i objaviti 
u medijima. 

 
 
 
AD 2 

• Vijeće MO Pehlin zaprimilo je odgovor Komisije za postavljanje predmeta i privremenih 
objekata na području grada Rijeke ,a vezano uz zahtjev grupe navijača HNK Rijeka za 
iscrtavanjem grafita u naselju Blažićevo na igralištu iznad nogometnog kampa HNK 
Rijeke. U odgovoru se navodi da komisija podržava inicijativu iscrtavanja grafita, ali 
smatraju da predloženi grafiti su isključivo grafiti navijača HNK Rijeke, a igralište nije 
isključivo nogometno nego multifunkcionalno odnosno namijenjeno za više sportova, te 
predlažu dostavljanje cjelokupnog prijedloga grafita koji će obuhvatiti sadržaje različitih 
lokalnih sportova sa područja Pehlina. 

• Vijeće je primilo odobrenje Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, 
razvoja i gradnje kojim se odobrava zahtjev TD Rijeka prometa d.d. za uređenjem 
prometa u Ulici Hosti kod k.br.58-59 A na način da se na kolnik postavi fizička prepreka- 
dvoredna zaštitna metalna ograda. Prometnica je već od prije bila zatvorena za promet , 
ali se zabrana prometovanja kršila ,a postavom ograde značajno će se povećati sigurnost 
pješaka. 

• Vijeće MO Pehlin zaprimilo je odgovor KD Čistoće ,a vezano uz prijedlog Vijeća da se 
ponovno postave spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na lokalitetu u Ulici 
Baretićevo. KD Čistoća smatra da bi se prijedlogom Vijeća posude ponovno našle u zoni 
obuhvata dječjeg igrališta, a zbog čega je Komisija za postavljanje privremenih objekata 
prvotno i ukinula lokalitet na zahtjev stanara s k.br. 17C. KD Čistoća navodi da je sada 
lokacija uredna, a posude su i dalje dostupne na dva lokaliteta u blizini. 

• Tajnica je upoznala prisutne s Programom održavanja čistoće javno-prometnih površina, 
sanitarnih čvorova i pothodnika za mjesni odbor Pehlin koji je od nedavno objavljen na 
web stranici svakog pojedinog mjesnog odbora. Nakon poduže rasprave i razmatranja 
obrasca za MO Pehlin Vijeće je donijelo 

• Tajnica je pročitala sve do sada pristigle prijedloge komunalnih prioriteta za 2020. godinu, 
te ih je Vijeće razmotrilo. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje, te će predsjednik Pododbora za sport Marko 

Smojver obavijestiti predlagatelje grafita o odgovoru Komisije. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće smatra da se prilikom ukidanja lokaliteta trebalo zatražiti i njihovo mišljenje, a ne 

postupati po primjedbama samo jedne osobe, te će se zatražiti sastanak u KD Čistoći. 
• Vijeće će zatražiti sastanak u KD Čistoći na temu održavanja čistoće na javno prometnim 

površinama i uputi primjedbu na nedostatne površine koje se čiste i vrijeme čišćenja. 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

Zatražiti će se da se u program čišćenja uvrste barem prometnice kojima prometuju 
gradski autobusi, oko OŠ Pehlin i DV Pehlin i Mavrica, te oko dječjih parkova.  

• Nakon Zbora građana svi pristigli prijedlozi ponovno će se razmotriti i uvrstiti u tablicu 
prijedloga komunalnih prioriteta. 

 
AD 3 
 

• Predsjednik Pododbora za ekologiju Ivan Tomljenović izvijestio je nazočne o uspješno 
održanoj ekološkoj akciji čišćenja u subotu, 30. ožujka 2019. godine. 

• Predsjednik VMO izvijestio je nazočne da je od strane udruge EU-Rom zatražena pomoć 
Vijeća prilikom organizacije proslave Đurđevdana planirane za 3. i 4. svibnja. Član Vijeća 
MO Pehlin Aljoša Bratuša obavijestio je nazočne da se u subotu, 4. svibnja odražava i 
manifestacija Kres na Poklonu te je također zatražio pomoć Vijeća prilikom organizacije. 

• Predsjednik je izvijestio da su za predstojeće blagdane 1. i 3. svibnja naručeni prigodni 
cvjetni aranžmani koji će se polagati na spomenik na Turkovu, 1. svibnja u 9 sati, a na 
spomenik kod Osnovne škole Pehlin ,3. svibnja u 9 sati. 

• Član Vijeća Aljoša Bratuša upitao je kada se planira na dnevni red staviti predlaganje o 
Pododborima Vijeća jer on i članica Radjana Janković imaju prijedloge koje bi htjeli 
iznijeti. Predsjednik mu je odgovorio da će se na jednoj od slijedećih sjednica raspravljati 
o formiranju još Pododbora , a da za jednu od predsjednica Pododbora za društvene 
djelatnosti planira predložiti gospođu Vesnu Rudanović koja je već sada aktiva i pomaže 
u realizaciji programa MO . 

• Tajnica je upoznala nazočne s dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu , a 
vezano uz sportske susrete MO-a povodom dana Svetog Vida koji su planirani 1. lipnja 
219 godine u trajanju od 9 do 21 sat na terenima Športskog društva Zamet i Boćarskog 
kluba Zamet, Obitelji Sušanj 2. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće MO Pehlin pomoći će u organizaciji dviju manifestacija, te je suglasno da se za 

potrebe istih iz sredstava prioriteta MO Pehlin utroše sredstva za postavu pozornice za 
Đurđevdan i drvenih pultova za Kres. 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće ja za koordinatora MO Pehlin odredilo predsjednika Pododbora za sport Marka 

Smojvera. Prijaviti će se ekipe za sudjelovanje u sve tri planirane sportske discipline: 
boćanje, potezanje konopa i briškula i trešeta. Vijeće je suglasno da natjecatelji budu s 
područja grada Rijeke. 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


