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

KLASA: 
URBROJ:  
  

026-02/19-01/18 
2170/01-09-10-19-22 
 

    
    Rijeka,  18.12.2019. 

ZAPISNIK 
S 11. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
11. sjednica VMO Pehlin održana je 16. prosinca 2019. (ponedjeljak) 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 

• Stjepan Horvat, član VMO 

• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

• Aljoša Bratuša, član VMO 

• Radjana Janković, članica VMO 
 

 
 

Ostali nazočni: 

• Romualdo Host, Pehlin 25 

• Suada i Pitia Agapito, Pehlin 26 

 
Usvajanje zapisnika sa 10. Sjednice :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
          
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana MO Pehlin za 2020. godinu  
2. Programska aktivnost Doček Djeda Božićnjaka 2019. 
3. Dopisi i zamolbe 
4. Razno 
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AD 1 
Tajnica MO je pripremila prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu i projekciju od 2021. do 
2022. godine izrađenog temeljem programskih aktivnosti VMO Pehlin za 2020. godinu i podijelila 
svima nazočnima kako bi mogli pratiti kratko izlaganje predsjednika VMO Ivana Bogdanića o 
predmetnom Planu i programima rada. Nakon osvrta na pojedine stavke prešlo se na glasanje.   

 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin usvojilo je Programe rada i Financijski plan MO Pehlin za 2020. godinu. 
 

 
AD 2 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nazočne da se programska aktivnost Doček Djeda 
Božićnjaka održava sutra, 17. prosinca u 17 i 30 sati u Češkom domu T.G. Masaryka uz nastup 
djece iz Osnovne škole Pehlin. Vijeće je primilo 2.500,00 kn donacija , te će stoga u programu 
utrošiti sredstva poticaja donatorstva u iznosu od 2.500,00 kn. Kako je u programskoj aktivnosti 
Doček Djeda Božićnjaka planirano samo 2.000,00 kn poticajnih donacija , potrebno je prebaciti 
iznos od 500,00 kn iz nekog prethodnog programa gdje sredstva nisu utrošena. Predsjednik je 
izrazio žaljenje što je prikupljeno samo 2.500,00 kn donacija od planiranih 5.000,00 kn, te smatra 
da su se članovi Vijeća trebali više angažirati u pronalasku istih. 
  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin suglasno je sa predloženom preraspodjelom. Iznos od 500,00 kn koji nije 
utrošen u programskoj aktivnosti Dan MO preraspodijeliti će se uz suglasnost Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, u programsku aktivnost Doček Djeda Božićnjaka , te će se utrošiti kako 
slijedi: pozicija PRO2502 1.500,00kn, pozicija PRO2503 1.000,00 kn. 
 
 
AD 4 

• Vijeće MO Pehlin primilo je obavijest Rijeka prometa da je nakon ugovaranja svih planom 
predviđenih stavki realizacije prioriteta MO Pehlin za ovu godinu , preostao iznos od 
28.165,92  kn uključivo PDV .  
 

• Predsjednik je upoznao nazočne sa peticijom koju je grupa građana Ulice Pletenci uputila 
Gradonačelniku ,a vezano uz izgradnju nogometnog igrališta za djecu u blizini Ulice 
Pletenci. Od strane Gradonačelnika zatraženo je očitovanje Vijeća. 
 
 

• Vijeće je zaprimilo mail Rijeka prometa , a vezano uz prometovanje odvojkom Ulice Hosti 
nakon peticije građana koju je Vijeće uputilo Rijeka prometu i Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav sa zahtjevom da se razmotre zahtjevi građana za ograničavanjem 
prometovanja dijelom ulice samo za stanare. Stav Rijeka prometa je da se prometovanje 
ne može ograničiti samo za stanare, već se  može potpuno ukinuti promet ovim 
ogrankom, što bi se izvelo postavljanjem metalne ograde na kolniku na sjevernom spoju 
te omogućiti ulaz i izlaz vozila stanara s južne strane.  Nakon kraće rasprave donesen je : 

 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Pehlin odlučilo je da se iznos od 28.165,92 kn uključivo PDV ostao nakon 
ugovaranja svih planom predviđenih stavki realizacije prioriteta MO Pehlin za ovu godinu; 
utroši na sanaciju oštećenja kolnika u Ulici Baretićevo kod k.br. 29.  

 

• Vijeće je uputilo očitovanje u kojem je naglašeno da je upoznato s problemom nedostatka 
igrališta za djecu na području Pletenaca, te već godinama u prijedlozima prioriteta 
predlaže izgradnju istog, ali je odgovor da na području Pletenci nema zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke već su pretežito u privatnom vlasništvu. Zatraženo je da se 
stručne službe Grada angažiraju u pronalasku  lokacije u vlasništvu Grada u Ulici 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

Pletenci ili da se pokuša otkupiti ili zamijeniti adekvatno zemljište, te će Vijeće MO 
podržati zahtjeve i prijedloge građana za uređenjem dječjeg parka i igrališta i uvrstiti 
prijedlog na listu komunalnih prioriteta za 2021. godinu ukoliko se za izgradnju pronađe 
odgovarajući teren. 

 

• Vijeće MO Pehlin odgovor Rijeka prometa uputiti će potpisniku peticije stanara dijela 
Ulice Hosti koji je inicirao zahtjev, gops. Kristijanu Jerkoviću sa  zahtjevom da dostavi 
pisanu suglasnost svih stanara iz ulice da su suglasni da se potpuno ukine promet ovim 
ogrankom postavom metalne ograde na sjevernom spoju, a omogući ulaz i izlaz vozila 
stanara s južne strane. Tek kada svi stanari budu suglasni s prijedlogom organizirati će 
se sastanak zajedno sa stručnim službama Grada kako bi se dogovorilo konačno rješenje 
na zadovoljstvo svih. 
 

 
 

AD 3 
• Sjednici Vijeća MO Pehlin prisustvovali su Romualdo Host, Suada i Pitia Agapito građani 

čija je imovina oštećena prilikom pijavice koja je 27. studenoga 2019. godine pogodila 
područje Pehlina. Građani su opisali oštećenja svojih kuća prilikom pijavice: oštećeni su 
im krovovi, podignuti i oštećeni crjepovi i limovi s krova, te oštećeni oluci. Također 
oštećeno je i više vozila. Građani su izrazili žaljenje što im nitko iz Grada nije ponudio 
pomoć. Predsjednik Ivan Bogdanić izrazio je žaljenje zbog pretrpljene štete na 
stambenim objektima. Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija obaviješteni su o 
oštećenjima. Smatra da bi se trebalo pomoći građanima, te sigurno postoji način na koji 
bi se pomoć mogla organizirati. 

• Predsjednik Ivan Bogdanić najavio je održavanje programske aktivnosti Pusni dani na 
Pehlinu koji počinju 17. siječnja 2020. godine na Antonju. Uputiti će se zahtjev Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav vezano uz pomoć oko organizacije Pusnih 
manifestacija. 

 
Zaključak 

• Vijeće MO Pehlin zatražiti će hitan sastanak s Gradonačelnikom grada Rijeke i 
pročelnicom Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb vezano uz oštećenja 
koja su se desila prilikom pijavice. 

• Vijeće MO Pehlin suglasno je da se iz sredstava prioriteta utroše sredstva za postavljanje  
natkrivene bine sa dodatkom za paljenje pusta u dvorištu Doma kulture, Minakovo 30, a 
zbog organiziranja i provođenja tradicionalnih Pusnih manifestacija na Pehlinu 
 

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

Lorena Pribanić 


