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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-22/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2  
Rijeka,          27.06.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 10/5. SJEDNICE VMO  
 

10. sjednica VMO Pećine održana je 27.lipnja 2011. (ponedjeljak ) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Pećine, J.Polića Kamova 73 A.   
 
Sjednici su bili nazočni:  
 

- Miljana Badurina – predsjednica VMO 
- Ivan Orešković – zamjenik predsjednice  
- Radojka Dragičević ,član 
- Zvonko Radočaj, član VMO 
- Zoran Kršul , član VMO 
-     Sonja Čuić – Pavlinić , tajnica MO 

 
  

 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i pozdravila prisutne, te predložila slijedeći   
 

DNEVNI RED 
 
 
            

            1.   Izvješće komisije ( žirija ) o izboru "Naj okućnice, balkona ... 2011. 
                  - dodjela poklon bonova i nagrada. 
            2.   Obilježavanje Dana MO – zaduženja vijećnika i volontera 
            3.   Izvješće o sastanku predstavnika brodogradilišta"V. Lenac" i stanara Ul. Pećine. 
            4.   Razno 
  
            . 
         
              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 9. sjednice VMO. 
               
               

 
Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
          Predsjednica je izvijestila vijećnike da je održan sastanak komisije za izbor "Naj okućnice 
.....2011." u slijedećem sastavu : 3 prošlogodišnja najuspješnija takmičara (Radojka Puhalović, 
Nataša Antonini – Petrović, Milan ðipalo) i 2 člana Vijeća MO ( Dragičević Radojka i Miljana 
Badurina), te za najuspješnije takmičare za 2012.g. u 3  kategorije proglasila slijedeće: 
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U 1. kategoriji – veće zgrade, prvo mjesto osvojila je Ivanka Gašparac, a drugo Radojka Orešković. 
U 2. kategoriji – manje zgrade, prvo mjesto osvojila je Elza Andrić, a drugo Nikola Vales. 
U 3. kategoriji – balkoni, prvo mjesto osvojila je Ljiljana Kopajtić, a drugo Snježana Mirković. 
Nakon kraće rasprave vijećnici su usvojili prijedlog da se prvonagrañenima u sve tri kategorije 
dodijele poklon bonovi "Parkova d.o.o." u vrijednosti od 266,00 Kn , ukupno 798,00 Kn iz sredstava 
koja su odobrena od Odjela za poduzetništvo, te drugoplasiranima 3 nagrade u vrijednosti 100,00 
Kn, ukupno 300,00 kn iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu, odobrenim i 
fiinancijskim planom predviñenim za  nagrade u ovoj akciji. 
 
Zaključak 

• Vijećnici su zaključili da će se za nagrade za drugo osvojeno mjesto dodijeliti 
natjecateljima vaze ili cvijeće, koje ćemo sami pribaviti, dakle 3 jednake, u vrijednosti 
od 100,00 kn. 

AD 2 
            Gña. Miljana Badurina informirala je vijećnike da su pripreme za obilježavanje Dana MO 
Pećine, odnosno završnu svečanost koju smo predvidjeli za petak, 1.srpnja, većim dijelom 
obavljene. Naime, potvrñeno nam je da će djelatnici Doma Crvenog križa u petak od 9 do 11 sati 
grañanima mjeriti tlak i šećer u krvi. Predviñeni program u popodnevnim satima, takoñer je 
potvrñen, tako da bismo u 18. 30 sati otvorili izložbu fotografija na temu "Naj okućnica, balkon .. u 
2011." i svim natjecateljima uručili priznanja, a najuspješnijim nagrade. Tajnica je već otpremila 
pozivnice, a plakati će biti polijepljeni  do srijede, kada će se o dogañanjima na Pećinama grañane 
još izvijestiti i pozvati putem N. Lista i radija, te na web stranici MO Pećine. 
Nakon podjele priznanja i nagrada, slijedi nastup klape Gradelin, a potom zajedničko druženje 
grañana uz  zvukove harmonike  gosta ðorña Tumare. Naši volonteri takoñer su se odazvali, pa će 
se za postavu izložbe pobrinuti Koraljka Boršić i Nika Pavlinić, a na samoj fešti njima i tajnici 
pomagati će supružnici Dukić i Slavica Drakulić. U četvrtak i petak potrebno je još obaviti nabavku 
napitaka i  nareska, pa će u tome pomoći članovi Vijeća koji budu slobodni : 
              
Zaključak  

• Članovi Vijeća MO pomoći će tajnici u potrebnim nabavkama. Svi koji su slobodni u 
petak doći će na svečanost i  druženje s grañanima.   
 

 
AD 3 
            Predsjednica je izvijestila vijećnike o održanom sastanku sa predstavnicima brodogradilišta 
"V. Lenac", stanarima Ul. Pećine i predstavnika Vijeća MO , vezano za onečišćavanje okoline, 
odnosno pjeskarenje u brodogradilištu. Jedan od zaključaka s ovog skupa koji se gotovo u istom 
sastavu sastao nakon godinu i po dana jest, da su zamijećeni neki pomaci na bolje, no još uvijek u 
nedovoljnoj mjeri, pa i dalje treba raditi na tome da se situacija poboljša. Zaključeno je takoñer da 
se predstavnike MO Pećine, odnosno Ul. Pećine (ranije imenovane komisije) poziva na sastanke u 
Kostrenu, kada se raspravlja o ekološkim problemima u brodogradilištu, te da se u MO Pećine više 
puta godišnje održe ovakvi sastanci, kako bismo svi bili upoznati s problemima vezanim uz 
pjeskarenje i načinom rješavanja istih. 
 
Zaključak 

• Promemoriju s ovog sastanka sačiniti će tajnica, te dostaviti svim sudionicima ovog 
skupa. Sastanke u prostorijama MO Pećine, možemo upriličiti kada god se za to 
ukaže potreba, odnosno prema zahtjevu imenovane komisije za praćenje stanja  

     ( pjeskarenje)   zagañivanja okoliša od strane brodogradilišta.  
 
 
AD 4  
           
          Tajnica je izvijestila vijećnike da su u tajništvu MO zaprimljene 2 zamolbe i to: 
1. ART-MUSIC-BOOK BAR PAJOL, Pećine bb ( STUDIO 58 d.o.o. Dolac 8)  dostavio je Ljetni 
program zbivanja "Art-Music" Book bara PAJOL" na plaži Grčevo  za srpanj i kolovoz, kada su 
predviñene razne slikarske radionice, book večeri i glazbene slušaonice ( glazbeni klasici – LP 
ploče, Kasete, CD –i ) Predviñeni program bio bi pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada 
Rijeke, a navedeno radno vrijeme od 08 – 22 sata. 
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2.  Druga zamolba odnosi se na produžetak radnog vremena Caffe bara Jungle, J.Polić Kamova 
bb ( Hlañenje do.o. Rijeka – Hodžić Suad) u kojem bi se 15.07.2011. (petak) organizirala privatna 
zabava zatvorenog tipa ( proslava momačke večeri) 
  
Zaključak 

• Vijećnici su mišljenja da je svako obogaćivanje kulturno zabavnog programa u 
ljetnim mjesecima na plažama Pećina dobro došlo, pa ovakve inicijative i ponuñeni 
program  treba podržati, uz obavezu organizatora da osigura javni red i mir. 

• Produžetak radnog vremena za proslavu momačke večeri, kao privatne zabave 
zatvorenog tipa, takoñer se odobrava, uz uvjet osiguranja javnog reda i mira. 

 
          
   
  
 
Sjednica je završila u 21.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         


