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    Rijeka,  18.06.2020. 

ZAPISNIK 
S 15. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
15. sjednica VMO Pehlin održana je 17. lipnja 2020. (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 

• Stjepan Horvat, član VMO 

• Radjana Janković, članica VMO 

• Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Aljoša Bratuša, član VMO 
 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 14. Sjednice :  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
          
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
 

1. Informacije sa održanog sastanka s Gradonačelnikom - 4.6.2020. godine 
-izvjestitelj Darko Kauzlarić 

2. Prijedlozi Programa rada za 2021. godinu 
3. Dopisi i zamolbe 
4. Razno 
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AD 1 
Zamjenik predsjednika Darko Kauzlarić upoznao  je nazočne sa informacijama dobivenim na 
sastanku predstavnika Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke i Gradonačelnika. Sastanak je održan 
u gradskoj vijećnici Grada Rijeke dana 4. lipnja 2020. po pozivu gradonačelnika na temu 
programa malih komunalnih akcija. Uslijed pandemije smanjila se prihodovna strana proračuna 
zbog čega će biti predložena odgoda realizacije malih komunalnih akcija planiranih za 2020. 
godinu, a iste bi se realizirale u 2021. godini ukoliko se prihodi oporave i ne dođe do novih 
okolnosti koje bi utjecale na nedovoljno punjenje prihodovne strane proračuna. Ove godine neće 
se ići sa pozivom prema građanima za podnošenje novih prijedloga malih komunalnih akcija za 
2021. godinu. Prijelazni radovi iz 2019. godine realizirati će se u ovoj godini. 
Vezano uz prijelazne radove, tj. ostatak sredstava iz 2019. godine koji je dogovoreno utrošiti na 
park na Mihovilićima i zelenu površinu u Ulici Pletenci, predsjednik Ivan Bogdanić obavijestio je 
nazočne da je nakon sastanka sa predstavnicima Odjela za komunalni sustav očišćena zelena 
površina u Ulici Pletenci južno od k.br. 22 C, te je dogovoreno da će se izraditi Idejno rješenje 
uređenja površine, pa nakon toga i uređenje zavisno od sredstava. Ukoliko sredstva ne budu 
dostatna uređenje će se nastaviti narednih godina. 
  
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 

 
AD 2 
Vijeće je zaprimilo upute vezano uz izradu prijedloga Programa rada za 2021. godinu koje su 
uručene svim prisutnima. Tajnica je pripremila prijedloge programskih aktivnosti za 2021. godinu 
po uzoru na ovogodišnje programe, kako je dogovoreno na prošloj sjednici.  
Članica Vijeća Radjana Janković predložila je da Vijeće prijavi dodatne programe iz područja 
kulture i sporta. Predsjednik joj je odgovorio da se Vijeće godinama natjecalo za programe u 
kulturi, ali je od toga odustalo jer programi nisu bili prihvaćeni. Program sporta odnosno iznos od 
1.000,00 kuna koji se može dobiti za programe sporta nalazi se u programskoj aktivnosti Dani 
MO Pehlin u sklopu kojeg se organiziraju sportski turniri. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin suglasno je sa prijedlozima Programa rada za 2021. godinu na temelju kojih će 
se izraditi prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu. Prijedlozi programa dostaviti će se 
Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciji za mjesnu samoupravu na razmatranje. 

  
 
AD 3 
Vijeće je zaprimilo dopis gospodina Bosiljka Gavića vezano uz nepropisno parkiranje u dijelu 
Ulice Tići. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin proslijediti će dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji za 
prometno redarstvo na daljnje razmatranje i postupanje. 
 
AD 4 

• Predsjednik VMO upoznao je nazočne s odgovorom djelatnika Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti vezano uz postavu sprava na području Mistraž bare. Postavljena je 
ljuljačka na postojeću konstrukciju penjalice, ali je uočeno da ista ne zadovoljava 
sigurnosne kriterije pe će se ukloniti. Zbog toga je predloženo da se u blizini penjalice 
postavi ljuljačaka uz već dogovorenu postavu vrtuljka. Također nagorena stolna garnitura 
će se ukloniti , ali trenutno nema mogućnosti za ugradnju nove. 

• Predsjednik VMO informirao je nazočne da je kontaktirao predsjednika Pehinarskih 
feštara, te su ga obavijestili da najvjerojatnije neće organizirati RIbarsku noć na Mistaržu. 
Predsjednik je predložio da se Vijeće organizira i pokuša napraviti programsku aktivnost 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

RIbarska noć barem u smanjenom obimu. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

• Vijeće je suglasno s prijedlogom. 
 

 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
Sjednica je završila u 17,30 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Lorena Pribanić 


