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    Rijeka,  01.06.2020. 

ZAPISNIK 
S 14. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
14. sjednica VMO Pehlin održana je 28. svibnja 2020. (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u 
prostorijama MO Pehlin, Pehlin 58. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Ivan Bogdanić, predsjednik VMO 

• Darko Kauzlarić, zamjenik predsjednika VMO 

• Stjepan Horvat, član VMO 

• Radjana Janković, članica VMO 

• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Aljoša Bratuša, član VMO 
 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 13. Sjednice :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
          
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
 

1. Razmatranje Rebalansa financijskog plana VMO Pehlin 
2. Realizacija programa komunalnih prioriteta i programskih aktivnosti za 2020. godinu 
3. Dopisi i zamolbe 
4. Razno 
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AD 1 
Predsjednik Ivan Bogdanić izvijestio je nadležne o uputi koja je zaprimljena od strane Odjela 
gradske uprave za financije vezano uz smanjivanje rashoda za potrebe usuglašavanja prvog 
Rebalansa proračuna Grada Rijeke u 2020. godini, a sve zbog pandemije Covida-19 koja se 
odrazila na cjelokupno gospodarstvo. Zatraženo je da se sa Vijećima dogovore prijedlozi 
smanjenja , te da se isti potvrde na sjednici vijeća kao Rebalans financijskog plana. Tajnica je 
pročitala dopis pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu mr. sc. Mladena Vukelića  
vezano uz procjenu rashoda za 2020, prijedlog smanjenja, te je pripremila Rebalans financijskog 
plana. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće je donijelo zaključak da se usvaja Rebalans financijskog plana. 
 
 
 

 
AD 2 
Predsjednik VMO upoznao je prisutne s dopisom Gradonačelnika vezanom uz obustavu 
ugovaranja i preuzimanja novih obaveza svih proračunskih korisnika do donošenja prvih izmjena 
i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, koji je tajnica MO pročitala svim prisutnima. 
Prema informacijama s kojima predsjednik raspolaže trenutno se ne izvršavaju radovi po pitanju 
komunalnih prioriteta za 2020. godinu. 
Također predsjednik je upoznao nazočne sa održanim sastankom s referentima Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti i predstavnicom KD Čistoće vezano uz ostatak sredstava 
prioriteta iz 2019. godine na poziciji Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u iznosu od cca 
71.000,00 kuna. Obilaskom terena dogovoreno je da će se sredstva utrošiti na produžetak staze, 
nasipavanje rizle, postavu rubnjaka u parku na Mihovilićima zapadno od k.br. 8B. Također 
potrebno je još obići zelenu površinu u Ulici Pletenci južno od k.br. 22C nakon što referenti 
provjere vlasništvo i mogućnost uređenja. Površina bi se očistila te bi se prema mogućnostima na 
nju postavile klupe za odmor i dječje sprave jer građani Pletenaca godinama traže uređenje.  
Predsjednik je izvijestio nazočne o obilasku područja Mistraž bare . Obilaskom su utvrđena 
oštećenja drvenih klupa i stola , te je zatražen popravak. Nesavjesni građani ostavili su smeće po 
livadi , te je KD Čistoća očistila površinu i sakupljeno je 4 kubika otpada. Zbog toga zatražena je 
postava dva koša za smeće, postava vrtuljka i postava jedne sjedalice za ljuljanje na postojeću 
oštećenu spravu. Na zahtjeve je pozitivno odgovoreno. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin suglasno je da se ostatak sredstava komunalnih prioriteta utroši na : 

dodatno uređenje parka na Mihovilićima zapadno od k.br.8 B  i uređenje zelene površine u 
Ulici Pletenci južno od k.br. 22C.  

 
 
AD 3 

• Zaprimljen je odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav vezano uz traženo 
uređenje ulaza u dvorište Dječjeg vrtića i Doma kulture Pehlin u kojem se obavještava 
Vijeće da se zahtjev ne može financirati iz sredstava prioriteta za 2019. i 2020. godinu. 
Naglašava se da je za održavanje nadležan i zadužen Odjel gradske uprave za 
gospodarenje imovinom, te da je isti nadležan i za realiziranje traženog zahvata.  

• Tajnica je upoznala nazočne s odobrenjima zaprimljenim od Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav vezano uz postavu usporivača prometa u Ulici Pletenci kod k.br. 47.  

• Vijeće je zaprimilo dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav , Direkcije plana, 
razvoje i gradnje vezano uz prometnu regulaciju u odvojku Ulice Hosti. Preregulacijom 
prometa u odvojku ulice Hosti isti bi se u potpunosti zatvorio postavom fizičke prepreke. 
Prijedlog je iznesen od strane Rijeka prometa i Odjela za komunalni sustav radi 
neadekvatno prometno-tehničkih karakteristika ulice na traženje mještana, a Vijeće se 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

složilo s prijedlogom. Dopisom se Vijeće obavještava da je osim postave ograde potrebno 
izmijeniti i cjelokupnu prometnu signalizaciju , a sredstva nisu osigurana u sklopu 
redovnog održavanja. 

• Vijeće ja primilo dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, 
razvoje i gradnje, a vezanu uz zatraženu postavu fizičkih prepreka na nogostupu u Ulici 
Minakovo . Odjel smatra da postoji opravdan razlog za postavu urbanističkih prepreka za 
prolaz pješaka, ali se stupići mogu postaviti iz prioriteta mjesnog odbora , a sve temeljem 
prethodno provedenog postupka i ishođenja suglasnosti. 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Pehlin uputiti će dopis Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom sa 

zahtjevom da se uredi kolni ulaz i pješački ulaz u dvorište Doma kulture i Dječjeg vrtića 
Pehlin koji je u sadašnjem stanju izuzetno opasan pogotovo stoga što u dvorištu borave 
vrtićka djeca. 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

• Vijeće MO Pehlin zatražiti će se od Rijeka prometa i Odjela za komunalni sustav da se 
osiguraju sredstva iz redovnog održavanja u 2021. godini za izvršenje preregaulacije s 
čime će se upoznati stanari. 

• Vijeće MO Pehlin uputiti će dopis Rijeka prometu i Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav sa zahtjevom da se provede postupak ishođenja suglasnosti, te pokuša osigurati 
sredstva za realizaciju iz redovnog održavanja u 2021. godini. 

 
 
 
AD 4 

• Predsjednik VMO upoznao je nazočne s Uputama vezanim uz održavanje sjednica i 
korištenje prostora u objektima mjesne samouprave. 

• Tajnica je obavijestila nazočne da će se prijedlozi Programi rada za 2021. godinu 
najvjerojatnije predlagati već u lipnju.  
 
 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

• Vijeće je mišljenja da se prijedlozi Programa rada za 2021. godinu predlože u istom obliku 
kao i za tekuću godinu. 
 

 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


