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    Rijeka,  03.02.2021. 

ZAPISNIK 
S 18. SJEDNICE VMO PEHLIN  

 
18. sjednica VMO Pehlin održana je 23. veljače 2021. (utorak) 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 
 Stjepan Horvat, član VMO 
 Radjana Janković, članica VMO 
 Lorena Pribanić, tajnica MO 
 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 17. Sjednice:  
 
Članica Vijeća Radjana Janković iznijela je primjedbu da zapisnik ne odražava činjenično stanje 
onoga što se odvijalo na sjednici. Naglasila je da je vezano uz donacije htjela znati njihovu 
namjenu odnosno u što se troše. 
Predsjednik Ivan Bogdanić odgovorio je da Vijeće radi za dobrobit građana. Istaknu je da se 
donacije troše u programskim aktivnostima Vijeća, pogotovo u programima namijenjenim 
najmlađima, što je dugogodišnja praksa.  
Članovi Aljoša Bratuša i Radjana Janković zatražili su da se sjednice snimaju diktafonom. Nakon 
poduže rasprave članovi su se dogovorili da se sjednica snima, te je tajnica upalila diktafon. 
 
Nakon rasprave prešlo se na glasanje: 
            Zapisnik je usvojen sa tri glasa ZA (Bogdanić, Kauzlarić, Horvat-Hrvatska demokratska 
zajednica) i dva glasa PROTIV (Bratuša-Primorsko goranski savez, Janković-Socijaldemokratska 
partija Hrvatske). 
      
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2020. godinu 
2. Programske aktivnost VMO Pehlin u 2021. godine 
3. Dopisi i zamolbe 
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AD 1 
Član Aljoša Bratuša postavio je pitanje zbog čega se u pozivu za sjednicu u dnevnom redu pod 
točkom 1. ne nalazi usvajanje Zapisnika. U Odborima pri Gradskom vijeću u kojima je on član u 
pozivu pod prvom točkom stoji usvajanje zapisnika. Tajnica je odgovorila da svi mjesni odbori 
imaju unificiran poziv za sjednicu, te će se raspitati zašto je to tako. 
Članica Radjana Janković uputila je nekoliko pitanja vezano uz financijski dio izvještaja, te joj je 
predsjednik isto obrazložio. 
Aljoša Bratuša zatražio je da se sve članove Vijeća obavještava o programima jer smatra da je 
komunikacija među vijećnicima loša, te su neki članovi loše obaviješteni, pogotovo o polaganju 
cvijeća i svijeća, te o programu Djed Božićnjak održanom u prosincu.  
Tajnica MO pripremila je Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2020. godinu prema 
uputstvima Direkcije za mjesnu samoupravu koji su dobili svi prisutni.  
Predsjednik VMO Ivan Bogdanić ukratko je obrazložio Izvještaj o radu za 2020. godinu sa svim 
programima rada koje je realiziralo Vijeće. 
 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pehlin usvojilo je Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora Pehlin za 2020. godinu sa 
četiri glasa za (Bogdanić, Kauzlarić, Horvat-Hrvatska demokratska zajednica, Bratuša –
Primorsko goranski savez) i jednim glasom protiv (Janković-Socijaldemokratska partija Hrvatske). 
 

 
AD 2 
Tajnica MO ukratko je obrazložila dopis pročelnika Odjela gradske samouprave i uprave  o 
Financiranju programskih aktivnosti VMO u 2021. godini, upute koje se dostavljaju Vijećima 
svake godine, kao i dopis Gradonačelnika o Javnoj objavi proračunskih isplata u kojem se 
obavještavaju svi proračunski korisnici da Grad Rijeka, kao najtransparentniji hrvatski grad ulazi 
u proces javne objave proračunskih isplata počevši od 1. siječnja 2021. godine, pa na dalje. 
Predsjednik Vijeća započeo je raspravu vezano uz komunalne prioritete koji se u prošloj godini 
nisu realizirali, te je realizacija prebačena za 2021. godinu. Zatražiti će se sastanci s referentima 
zaduženima za realizaciju istih kako bi se dobile informacije o dinamici realizacije. Smatra kako 
su se okolnosti iz 2019. godine promijenile, te će biti potrebno ponovno razmotriti svaku stavku. 
Predsjednik je ukratko nabrojao radove koje smatra da bi trebalo napraviti. 
Informirao je nazočne da je Vijeću dostavljen prijedlog rješenja uređenja dječjeg igrališta u Ulici 
Pletenci koji je izrađen preostalim sredstvima iz 2019. godine. Dogovoreno je da se prema 
lokalnoj prometnici i Ulici Pletenci  ne napravi visoki zid i ograda, nego prizemna betonska pasica 
na koju se može učvrstiti ograda do 1 metra . 
Tajnica je obavijestila nazočne da se očekuje poziv na predlaganje komunalnih prioriteta za 
2022. godinu u ožujku, te će o točnom datumu Vijeće biti obaviješteno. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
AD 3 

 Vijeće MO Pehlin primilo je upit Gradonačelnika da se očituje na dopis mještanke iz Ulice 
Mihovilići oko horizontalne zabrane parkiranja u ulici. Vijeće je zahtjev za iscrtavanjem 
horizontalne zabrane parkiranja uputilo Rijeka prometu još 2019. godine, a sve zbog 
nepreglednosti prometnice-zavoja, širine ceste, blizine OŠ Pehlin,  gužvi koje se stvaraju 
osobito u vrijeme dolaska i odlaska djece s nastave i sigurnosti pješaka. 

 Vijeće MO Pehlin primilo je zahtjev mještana vezano uz sadnju stabala uz novu 
prometnicu prema Viškovu kod pješačkog izlaza iz Ćićarijske ulice. 

 Vijeće je primilo zahtjev stanara iz Ulice Tići za postavom cestovnih rubnjaka kako bi se 
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                                                                                          Predsjednik VMO Pehlin 
 

                                                                                                 Ivan Bogdanić 

odvojila privatna čestica od asfaltne površine. 
 Vijećnik Stjepan Horvat upoznao je Vijeće s problemom remećenja javno reda i mira na 

igralištu na Androvom bregu. Glasna muzika i galama dopiru s igrališta u kasnim satima, 
ta tako ometaju okolne stanare.  
 
 
 

 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Pehlin smatra  da su struče službe Rijeka prometa najmjerodavnije za 
procjenu opravdanosti iscrtavanja horizontalne zabrane parkiranja. Zbog svih navedenih 
razloga mišljenja je da je zabrana parkiranja opravdana. 

 Zahtjev će se poslati na razmatranje Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti. 
 Zahtjev će se uvrstiti u listu prijedloga komunalnih prioriteta za 2022. godinu , te će nakon 

razmatranja od strane stručnih službi Grada biti donesena odluka o daljnjem postupanju. 
 Uputit će se dopisi I. policijskoj postaji Rijeka i Direkciji za komunalno redarstvo sa 

zahtjevom da pojačaju nadzor nad područjem Androvog brega i malonogometnog 
igrališta. 
 

 
 

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

Lorena Pribanić 


