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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-22/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  21.06.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1 . SJEDNICE VMO  
 

1. sjednica VMO Pećine održana je 21. lipnja 2010.(ponedjeljak ) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Pećine, J.Polića Kamova 73 A.   

 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO , Miljana Badurina i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

            1 .Donošenje Poslovnika o radu VMO Pećine. 
            2. Donošenje Pravila o radu VMO Pećine. 
            3. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima  
                na žiro računu. 
            4. Predstojeće aktivnosti povodom obilježavanja Dana MO Pećine 
            5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
            Nazočni su detaljno razmotrili Poslovnik o radu VMO Pećine, koji im je tajnica uručila na 
konstituirajućoj sjednici. 
         
Zaključak: 

• Poslovnik o radu VMO Pećine usvojen je jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 2 
            Nazočni su detaljno razmotrili Pravila radu VMO Pećine, koji im je tajnica uručila na 
konstituirajućoj sjednici. 
 
Zaključak: 
 

• Pravilnik o radu VMO Pećine usvojen je jednoglasno, bez primjedbi  
       
 
AD 3 
           Budući da je od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu zaprimljen dopis kojim bi se 
trebalo donijeti Odluku o ovlaštenim osobama VMO Pećine za raspolaganje sredstvima na žiro 
računu i potpisivanje financijske dokumentacije vijećnici su predložili da osim predsjednice, bude 
ovlašten i gospodin Orešković Ivan, dosadašnji predsjednik i sadašnji zamjenik predsjednice, jer su 
oboje i do sada imali ista prava.  
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Zaključak: 
• Jednoglasno bez primjedbi donijeta je odluka da su ovlaštene osobe za Vijeće MO 

Pećine Miljana Badurina i Ivan Orešković. 
 
 
 
A 4 
 

            Nakon kraće rasprave, vezano za predstojeće aktivnosti VMO  povodom obilježavanja   
     Dana MO i pojedinačnih zaduženja vijeće je usvojilo ; 
 
      Zaključak : 
 

• Žiri za ocjenjivanje okućnica, balkona sastat će se 29.06 u 18.00 sati, a čine ga kao i 
prethodnih godina članovi VMO i 3 prošlogodišnja pobjednika u akciji, koje će o 
sastanku obavijestiti tajnica. 

• Tajnica će u meñuvremenu pripremiti sav potreban materijal za žiri. 
• Izložbu će 30.06. i 1.07. postaviti naše volonterke Boršić i Pavlinić, a za pomoć će biti 

na raspolaganju tajnica i svi članovi VMO. 
• Tajnica će za sve učesnike u natjecanju pripremiti Priznanja, a za najuspješnije 

takmičare poklon bonove. Pripremiti će plakate i pozivnice za svečanost 
obilježavanja Dana MO, za akciju besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi, te za 
svečano proglašavanje pobjednika u akciji "Naj okućnica, balkon 2010." Pozivnice ( 
cca 60 kom.) će otpremiti poštom i polijepiti plakate na terenu MO do četvrtka 1.07. 

• Predsjednica VMO i tajnica potvrditi će dogovorene termine za 2. srpanj s 
djelatnicama Doma, Crvenog križa, Dramskom sekcijom Trsat , g. ðorñom Tumarom i 
sačiniti  ugovor s Anjom Brnčić koja će osmisliti i voditi program u dva dijela. 

• Zamjenik predsjednice i tajnica će 2. srpnja u trgovini  Brodokomerc Nova d.o.o. 
nabaviti sve potrebno ,prema sačinjenom popisu i u okviru dozvoljenih financijskih 
sredstava,a prema sačinjenom financijskom planu i programu VMO za tekuću 
godinu. 

• Tajnica će najaviti dogañaje u sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici. 
• U slučaju potrebe svi članovi VMO i tajnica kontaktirati će telefonom ili se ev. sastati 

ukoliko bude nekih problema.  
 

 
A 5 
 
    a) Vijećnici su raspravili o zaprimljenoj zamolbi Društva tjelesnih invalida grada Rijeke, da se 
ispred ulaza zgrade J.P.Kamova 75 postavi rukohvat kojim bi se osigurala pristupačnost 
stambenom objektu, te zaključili; 
Zaključak: 

• Da je potrebno zatražiti suglasnost stanara zgrade, a temeljem iste suglasnost i 
potporu VMO  vijeća proslijediti nadležnim gradskim službama, što će u činiti tajnica 
u dogovoru s predsjednicom. 

 
b) Razmotrena je i primjedba grañana, vezana za postavu željeznih ljestvica koje bi kupačima na 
plaži Vila Olga – Park omogućile lakši ulazak u more. 
Zaključak: 

• Tajnica je  zadužena da provjeri kod nadležnih komunalnih službi zašto još nisu 
postavljene ljestvice, jer su stare već davno uklonjene. 

 
c) Zbog čestih upita grañana, tajnica je provjerila u "Čistoći" kada će biti na našem terenu 
obavljeno pranje kontejnera za smeće. 
Rečeno je da će se ovaj posao obavljati u utorak i srijedu, 6. i 7. rujna. 
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       Kako više nije bilo pitanja za raspravu, predsjednica je zamolila sve nazočne da do jeseni 
pripreme prijedloge za Programe rada u narednoj godini, zahvalila se vijećnicima na odazivu i 
napomenula da zbog sezone godišnjih odmora više nećemo sazivati sjednice sve do rujna, ukoliko 
ne bude nekih nepredviñenih dogañanja ili  hitnih situacija.  
 
 
 
Sjednica je završila u 20.50 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         
                                                  


