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

KLASA: 
URBROJ:  
  

026-02/19-01/18 
2170/01-09-10-19-14 
 

    
    Rijeka,  02.09.2019. 

ZAPISNIK 
S 7. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
7. sjednica VMO Pehlin održana je 30. kolovoza 2019. (petak) 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 
• Radjana Janković, članica VMO 
• Stjepan Horvat, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

 
 

Usvajanje zapisnika sa Zbora građana :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice :  
Radjana Janković, članica VMO Pehlin dala je primjedbu na Zapisnik, te zatražila da se točka 2. 
zapisnika dopuni slijedećim: 
 
Predsjednik Vijeća ne prihvaća prijedloge i ignorira zahtjeve i pitanja  članice Vijeća Radjane 
Janković. Ponašanje Predsjednika Vijeća na sjednicama je neprimjereno te članicu proziva za 
nerad iako Predsjednik odbija svaki prijedlog aktivnosti članice Vijeća. Članica ponavlja svoj 
zahtjev za osnivanje Pododbora za zdravstvo i Pododbora za obrazovanje i školstvo sa 
predloženim planom aktivnosti budući da Predsjednik nije naveo dovoljno jasne razloge zbog 
kojih odbija ovaj prijedlog. Podsjeća Predsjednika da se Vijeće sastoji od pet članova i da svaki 
član treba imati jednake mogućnosti za rad na projektima koji su dobri za građane. 
 

          ● Većina nije suglasna s dopunom zapisnika, te je Zapisnik usvojen u prvotnom obliku s 3 
glasa za (Bogdanić, Kauzlarić, Horvat) i 2 glasa protiv (Janković, Bratuša). 
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Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Razno 

 
 

AD 1 
 

• Članica Vijeća Radjana Janković naglasila je da želi sudjelovati u radu Vijeća, te zahtjeva 
da ju se uključi u sve aktivnosti i programe Mjesnog odbora. Aljoša Bratuša, član VMO 
složio se s članicom Janković, te naglašava zahtjev da se svi članovi uključe u rad Vijeća, 
te mu nije jasno zbog čega se odbija prijedlog za osnivanjem Pododbora za zdravstvo i 
Pododbora za obrazovanje i školstvo. 
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić obrazložio je da se želi osnovati Pododbor za društvene 
djelatnosti koji bi objedinjavao  aktivnosti gore spomenutih Pododbora, te da će za 
predsjednicu biti predložena gospođa Vesna Rudanović. U raspravu se uključio i 
zamjenik predsjednika Darko Kauzlarić koji je naglasio da se svi koji žele mogu uključiti u 
rad MO. Nakon poduže rasprave, donesen je zaključak: 

• Aljoša Bratuša, postavio je pitanje da li se područje Pehlina tretiralo protiv komaraca. 
• Aljoša Bratuša pohvalio je postavu LED markera i osvjetljenja na pješačke prijelaze u 

blizini OŠ Pehlin, smatra da bi trebalo postaviti isto i na pješački prijelaz koji je 
semaforiziran. Predsjednik je obrazložio da su LED markeri traženi i na pješačkim 
prijelazima kod okretišta autobusne linije 7, ali su od strane Rijeka prometa odbijeni 
prijedlozi. Smatra da se postavom LED markera povećala sigurnost. 

• Aljoša Bratuša postavio je pitanje zbog čega je izgrađen rotor na Baretićevu i koja je 
njegova svrha. Predsjednik Bogdanić mu je odgovorio da je rotor sastavni dio ceste koja 
bi prema planu trebala biti izgrađena iza OŠ Pehlin i koja bi znatno rasteretila promet oko 
škole, ali nažalost još nije riješena imovinsko pravna priprema i ne zna se kada će to biti. 
Darko Kauzlarić naglasio je da se izgradnjom rotora dobilo puno na sigurnosti. 

• Obzirom na rokove za predaju prijedloga Programa rada i Financijskog plana za 2020. 
godinu, Vijeće MO Pehlin razmotrilo je pripremljene prijedloge, te je nakon rasprave 
donijelo zaključak: 

• Tajnica je upoznala Vijeće sa informacijom o obavezi zaprimanje e-računa. Naime od 
01.07.2019. Grad Rijeka, a time i mjesni odbori kao proračunski korisnici neće biti u 
mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o elektroničkom 
izdavanju računa.  

• Tajnica je upoznala prisutne s elektroničkom poštom gospođe Sanje Sanjić, a vezano uz 
preimenovanje Ulica Blažićevo A, B, C i D koje je predložio član Gradskog vijeća Grada 
Rijeke Mate Tomljanović. Vijeće se složilo s primjedbom gospođe Sanjić, da 
preimenovanje iziskuje dodatne troškove za mještane Blažićeva, a da se njime ne bi 
riješio problem pronalaženja kućnih brojeva. Smatraju da bi trebalo anketirati sve 
punoljetne stanovnike spomenutih ulica i tek kada bi 50 % građana bilo za, krenuti u 
takvu inicijativu. Radjana Janković naglasila je da bi jedno od rješenja bilo postavljanje 
tabela na početku svake ulice s nazivom ulice i kućnim brojevima. 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

Zaključak: 
• Vijeće MO Pehlin jednoglasno je donijelo odluku da će se ubuduće sve Sjednice Vijeća 

snimati diktafonom, kako bi se izbjegli nesporazumi. 
• Zatražiti će se od komunalnog sustava informacija da li je i kojim tempom Dezinsekcija 

tretirala područje Pehlina protiv komaraca. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Vijeće MO Pehlin usvaja prijedloge Programa rada VMO Pehlin za 2020. godinu, a time i 

Financijski plan za iduću godinu. 
• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
• Uputiti će se dopis Odjelu gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje 

zemljištem sa zahtjevom da se u preimenovanje ulica ne kreće dok se ne anketira sve 
punoljetne stanovnike Ulica Blažićevo A, B, C, D i dok najmanje 50% anketiranih ne bude 
za preimenovanje. U slučaju kada bi više od 50% punoljetnih stanovnika bilo za 
preimenovanje trošak zamjene osobnih i ostalih dokumenata trebao bi snositi Grad 
Rijeka, tako da u slijedeće najmanje tri godine podmiruje troškove proizašle iz takve 
odluke. Također zamoliti će se Odjel da od nadležnih službi zatraži označavanje imena 
ulice i kućnih brojeva na početku svake ulice. 
  

 
 
 
 

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

Lorena Pribanić 


