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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
             GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR PEĆINE   
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA: 026 – 02 /10 – 22 / 2                                        
URBROJ: 2170 / 01 – 09 - 10 -10 -1          
Rijeka, 28. 01. 2010.                                                   
 
 
 
 
 
               

Z A P I S N I K 
s 35. SJEDNICE  VMO    

 
 

35. sjednica VMO Pećine (1.u 2010.g.) održana je 28. siječnja 2010.(četvrtak) s početkom u 
18:00 sati u prostorijama MO Pećine, J.Polića Kamova 73 A.   
 
Sjednici su bili nazočni:  
 

- Ivan Orešković, predsjednik VMO 
- Nada Brnčić, članica  VMO 
- Miljana Badurina, članica VMO 
- Zvonko Radočaj, član VMO 
-     Sonja Čuić – Pavlinić , tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
      -    Igor Antončić , član VMO 
 

Usvajanje zapisnika s 34. sjednice VMO Pećine 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio  predsjednik  VMO gosp. Ivan Orešković , pozdravio nazočne  , te  
predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
        

 
1. Usvajanje godišnjih izvješća  
    - Izvješće o radu VMO Pećine za 2009. 
    - Pregled stanja komunalnog nereda 
      i oštećenja komunalnih objekata u 2009. 
2. Usvajanje korekcija u  programu rada za 2010. vezano za  
    odobrena financijska  sredstva pojedinih gradskih odjela. 
3. Sastanak predstavnika Brodogradilišta "Viktor Lenac" i stanara ul. Pećine ( informacija) 
4. Primjedbe grañana na novi vozni red K.D. "Autotrolej" 
5. Pripreme za predstojeće aktivnosti Vijeća MO prema programu 
    ( Karnevalska fešta: "Pusni utorak na Pećinama" ) 
6. Razno 
 
 
    Dnevni red je jednoglasno usvojen bez primjedbi. 
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AD 1 
 
Godišnja izvješća jednoglasno usvojena. 
 
 
AD 2 
 
Korekcije Programa rada za 2010. vezano uz izmjene u  financijskom dijelu ,jednoglasno 
usvojene.  
 
 
AD 3 
 
Predsjednik je izvijestio vijećnike da je konačno održan sastanak predstavnika Brodogradilišta 
"Viktor Lenac" i stanara ul. Pećine, a na  inicijativu gosp. Stjepka Gugića, koji se još prošle 
godine obratio za pomoć Vijeću MO. Mi smo potom  na sjednici VMO, zaključili da gosp. Gugić  
bude  nositelj - organizator ovog skupa, koji ćemo podržati uz svaku potrebnu potporu. Tako 
smo na njegov prijedlog pozvali desetak grañana ul. Pećine i predstavnike Brodogradilišta, 
uskladili odgovarajući termin i prostor za sastanak u MO. Sastanku je uz gore spomenute 
predstavnike nazočio predsjednik Vijeća MO i tajnica, koja je temeljem bilješki sa rasprave 
sačinila promemoriju i dostavila je za sada  vijećnicima s ostalim materijalom za sjednicu. Prije 
no što je dostavimo svim prisutnima na tom sastanku konsultirati ćemo se s gosp. Gugićem i 
gñom. Mastrović, a potom proslijediti na sve potrebne adrese, zaključio je. 
 
Zaključak: 

• Vijećnici su zaključili da je za sada sve što je Vijeće moglo učiniti po ovom 
pitanju učinjeno, a ukoliko se ovakvi skupovi ili eventualno širi ubuduće budu 
održavali, takoñer ćemo pomoći u granicama naših nadležnosti, s time što ćemo  
po pitanju struke zatražiti mišljenje gñe. Mastrović koja je već i sama u nekoliko 
navrata ponudila pomoć i pomagala Vijeću MO. 

 
AD 4  
 
Gosp. Orešković informirao je vijećnike o zaprimljenim mnogobrojnim usmenim i pismenim 
primjedbama grañana Pećina vezano uz novi vozni red i ostale promijene koje je nedavno 
uveo "Autotrolej". Temeljem sačinjene i pripremljene analize istih, koje su temeljito obradili 
gosp. Jakša Juranović i gosp. Ivan Orešković ( dostavljeno vijećnicima u materijalu za 
sjednicu) vijećnici su nakon kraće rasprave donijeli slijedeći; 
 
Zaključak: 

• Da se obuhvaćene sve zaprimljene primjedbe i prijedloge u sažetoj analizi s 
pratećim prilozima dostavi na razmatranje "Autotroleju" . Ukoliko  se bar 
najbitnije korekcije u voznom redu ne usvoje, sigurno će biti opetovane 
primjedbe grañana, no o tome ćemo raspraviti, nakon očitovanja "Autotroleja" na 
naše primjedbe. 

 
 
AD 5 
 
Predsjednik je podsjetio vijećnike da nam predstoji  priprema za već tradicionalnu karnevalsku 
feštu "Pusni utorak na Pećinama" koju organiziramo u suradnji s O.Š. Pećine. Nakon kraće 
rasprave vijećnici su zaključili; 
Zaključak : 
 

• Predsjednik i tajnica pribaviti će sve potrebno – napitke i slastice za  djecu, te 
ukrase za dvoranu  prema predviñenim sredstvima u financiskom planu. 
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• Tajnica će pozvati volontere za ureñenje dvorane i posluživanje djece, te 
kontaktirati s Domom CK za dopremu fritula. 

• Sklapanje Ugovora za osmišljavanje i voñenje programa, dodjelu nagrada i sl. 
vijećnici ovlastili predsjednika VMO .           

 
AD 6 
 
Predsjednik je vijećnike informirao o održanom zajedničkom  sastanku svih predsjednika VMO 
sazvanom od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu, na kome je gosp. Dušan Širola 
obrazložio materijale vezane za amandmane Kluba PGS-a na Statut Grada Rijeke po pitanju 
osnivanja gradskih četvrti. Nakon dobivenih informacija i kraće rasprave po dobivenim 
materijalima -  analize potreba o osnivanju istih VMO donijelo je slijedeći ; 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO mišljenja je da je mjesni odbor kao oblik ostvarivanja mjesne 
samouprave u gradu Rijeci jedino zadovoljavajuće rješenje koje omogućuje 
grañanima najkvalitetnije sagledavanje problema i potreba na ovom području, 
što se u praksi već i pokazalo. 

 
 
Sjednica je završena u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od (3) stranice 
 
 
                                                                                                      
Zapisničar – referent za mjesbu samoupravu:                                     Predsjednik VMO Pećine:                                                      
            Sonja Čuić - Pavlinić                                                                       Ivan Orešković 


