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

KLASA: 
URBROJ:  
  

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

    
    Rijeka,  16.05.2019. 

ZAPISNIK 
SA MJESNOG ZBORA GRAĐANA  

 
održanog 13. svibnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u Domu kulture Pehlin, 
Minakovo 30. 
 
 
Zboru su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 
• Darko Kauzlarić, zamjenik predsjednika VMO 
• Radjana Janković, članica VMO 
• Stjepan Horvat, član VMO 
• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

 
Zboru nisu bili nazočni: 

• Aljoša Bratuša, član VMO 
 

Ostali nazočni :  
          ● 7 građana Pehlina 
 
 
Zbor je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

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

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Nikola Smiljanić i Tomislav Đapić. 
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AD 1 
 
Ivan Bogdanić, predsjednik Vijeća MO Pehlin, pozdravio je nazočne i zahvalio se prisutnim 
građanima što su se odazvali pozivu Vijeća. Izrazio je žaljenje što se pozivu nije odazvalo više 
građana. Ukratko je obrazložio razloge sazivanja Zbora, kojeg Vijeće MO Pehlin organizira svake 
godine kada se zaprimaju prijedlozi komunalnih prioriteta. Vijeće je već primilo nekolicinu 
zahtjeva građana koji će se uvrstiti u prijedloge prioriteta. Nadležne službe Grada razmotriti će 
prijedloge,provjeriti jeli lokacija na kojoj se traži zahvat u gradskom vlasništvu, da li je tehnički 
moguće izvesti zahtjev, te će nakon što oni potvrde što je moguće napraviti Vijeće sastaviti listu 
komunalnih prioriteta za 2020. godinu. 
Tajnica MO Pehlin Lorena Pribanić pročitale je sve pristigle zahtjeve građana. Nakon toga 
predsjednik je dao riječ prisutnim građanima. 
 
gospođa Jasna Drača, Straža- živim već deset godina na ovom području i nije riješeno pitanje 
autobusne linije prema Straži i Baretićevu. Ulica Straža je na području Općine Viškovo, ali to je 
granično područje s Ulicom Baretićevo koja je području Grada Rijeke, mjesnog odbora Pehlin. 
Već sam se obraćala i Općini Viškovo i mjesnom odboru Pehlin po tom pitanju , ali do danas 
ništa nije riješeno. Htjela bi da se uputi zahtjev KD Autotroleju za dodatnom linijom jer ima puno 
djece, umirovljenika kojima je autobusno stajalište daleko od kuće. 
 
odgovor Predsjednika: kako i dosta nas koji smo ovdje stanuje u Ulici Baretićevo među njima i 
ja doista nam je u interesu da ulicom prometuje autobus, ali za to trebaju postojati tehnički uvjeti. 
Nova cesta koja je projektirana Urbanističkim planom Pehlin i koja je trebala proći od naselja 
Pehlin , iza velike trafostanice u Ulici Mihovilići, pored rampe za Mistraž i dalje prema Baretićevu 
i Straži bila bi pogodna za prolazak autobusa. Nažalost ta cesta je samo u planu, ali se ne zna 
kada će biti realizirana. Planirano je da cesta bude 11 m ukupne širine ,9 metara ceste i 
obostrani nogostupi. Kada će Grad imati interes i novce da to financira, otkupi zemljište od 
privatnih osoba, projektira, napravi lokacijsku i građevinsku dozvolu, to ne znamo. Kako su pred 
nekoliko godina napravljene stepenice koje iz Ulice Baretićevo izbijaju na glavnu Ulicu Turkovo 
blizu okretišta autobusne linije 7, postojali su zahtjevi da se stepenicama dođe do Ulice Straže, 
ali to su sve privatna uređena dvorišta.  
 
 
gospodin Nikša Radovniković, Pletenci -postavlja pitanje izgradnje kanalizacijske mreže, te 
oštećenja prometnice kroz Ulicu Pletenci koju bi trebali proširiti da se automobili mogu mimoići. 
Također postavlja pitanje određivanja kućnih brojeva i rasporeda Ulica, za koje kaže da nemaju 
nikakvog smisla i da se kućni brojevi određuju bez reda, tako da neke nove zgrade imaju adresu 
Ulica Pletenci, a uopće nisu na Pletencima. 
 
 
odgovor Predsjednika: da bi se Ulica Pletenci asfaltirala i proširila čeka se da tuda prođe 
kanalizacija,koja je trebala već biti napravljena , ali se još uvijek čeka izrada kanalizacijske 
mreže ne samo u Ulici Pletenci, nego je tu kompletno Blažićevo i dio Baretićeva. Kada će se 
nastaviti izrada kanalizacijske mreže nemamo konkretnu informaciju, kada to bude cesta će se 
proširiti. Tada će se u trup ceste ugraditi uz kanalizacijske cijevi i nove cijevi za vodu, optički 
kabel i ulice će se kompletno presvući novim asfaltom.  
Što se tiče kućnih brojeva njih određuje i izdaje katastar i Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam i gospodarenje zemljištem i mi tu ne možemo ništa.  
Vijeće MO Pehlin dalo je prijedlog da se jedna ulica na Pehlinu nazove imenom fra Srećka 
Badurine konkretno predloženo je da se jedan dio ulice Tići preimenuje njegovim imenom, jer je 
ulica presječena novom cestom D427, ali prijedlog stoji , ali ne zna se kada će biti realiziran.  
 
Predsjednik se zahvalio na pitanjima i zaključio da će se prijedlozi koji spadaju pod komunalne 
prioritete uvrstiti na listu prijedloga prioriteta . Sredstva komunalnih prioriteta koriste se za 
asfaltiranje cesta, uređenje zelenih površina, uređenje dječjih igrališta, proširenje javne rasvjete. 
Predsjednik je ukratko obrazložio što će se realizirati ove godine.   
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Zapisničar:                             Ovjerovitelji zapisnika:                               VMO Pehlin 
 
Lorena Pribanić                      Nikola Smiljanić                                Predsjednik Ivan Bogdanić 
 
 
 
 
                                               Tomislav Đapić                                                                  

 
Zaključak: 
Svi pristigli zahtjevi građana razmotriti će se i uvrstiti na listu komunalnih prioriteta za 2020. 
godinu. 
 
 
AD 2 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave, pa se predsjednik zahvalio nazočnima na sudjelovanju i 
odazivu. 

 
 

 
 
 

 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Zbor građana završio je u 19 sati. 
 


