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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/12-22/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2  
Rijeka,          30.svibnja 2012. 
                                    
 
 

ZAPISNIK 
SA 20/5. SJEDNICE VMO  

 

 

 

20. sjednica VMO Pećine održana je 30. svibnja 2012. (srijeda) s početkom u 18:00 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.   Programske aktivnosti  Vijeća MO u lipnju. 
             2.   Obilježavanje Dana MO Pećine . 
            3.   Tekuća problematika i zaprimljene povratne informacije. 
            4.   Razno. 
             

               
            . 

         

              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 20. sjednice VMO. 
               

 
 

 
               

               
Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 

        Predsjednica Vijeća MO, Gđa. Badurina izvijestila je nazočne ukratko o tijeku priprema za 
predstojeće programske aktivnosti u svibnju. Napomenula je da je uspješno organiziran i održan 
turnir u briškuli i trešeti 10 svibnja, no i dalje ne možemo odrediti termin za turnir u boćanju zbog 
loših vremenskih prilika, no do konca lipnja, ili početkom srpnja sigurno će i on biti održan.  
Provođenje akcije besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi za građane Pećina, dogovoreno je s 
djelatnicima Doma Crvenog križa za 11. lipnja, pa će tajnica putem sredstava javnog informiranja i 
plakata o tome izvijestiti građane. Do slijedeće sjednice u lipnju,tajnica će pripremiti fotografije 
okućnica, kako bismo proglasili najuspješnije takmičare.Uz članove Vijeća članovi žirija biti će i 
prošlogodišnji najuspješniji takmičari - Ivanka Gašparac, Elza Andrić i Ljiljana Kopajtić. 
 
Zaključak 

 Tajnica će putem plakata i obavijesti u sredstvima javnog informiranja izvijestiti 
građane o provođenju akcije besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. 

 Obaviti će i fotografiranje okućnica i balkona prema zaprimljenim prijavama građana. 

 Kontaktirati BK Pećine, vezano uz određivanje termina za boćarski turnir. 
 

AD 2 
 

Termin za završnu svečanost povodom Dana MO morali smo uskladiti sa slobodnim terminima 
gostiju koji će sudjelovati u kulturno zabavnom programu koji  smo dogovorili s Udrugom ARTEL za 
srijedu 27.lipnja, izvijestila je predsjednica.  Kao i ranijih godina, na taj dan u 18.30 otvoriti ćemo 
izložbu fotografija „Naj okućnica…“ , proglasiti najuspješnije takmičare i uručiti svim učesnicima u 
akciji prigodna priznanja. Nakon kratkog koncerta klape „Grdelin“ naše će goste zabaviti gosp. Josip 
Bajok, a druženje  s građanima nastaviti će se uz skromni domjenak, za što smo predvidjeli i 
osigurali potrebna sredstva. U međuvremenu ćemo kontaktirati telefonski i u hodu se dogovarati o 
svemu.. 
 
Zaključak 

 Vijećnici su zadužili tajnicu da do slijedeće sjednice pripremi fotografije okućnica, i 
balkona, te iste razvrsta prema već utvrđenim pravilima i kategorijama, kako bi članovi 
žirija mogli izabrati najuspješnije 

 Da pripremi priznanja za sve učesnike u akciji i poklon bonove za prva 3 natjecatelja, 
te da se s članovima vijeća i volonterima dogovori detaljno o postavi izložbe 

 Da pripremi pozivnice i plakate za svečanost Dana MO, kako bi građani o svemu 
pravovremeno bili obavješteni. 

 Da u dogovoru s predsjednicom i predviđenim sredstvima u FP izvrši potrebne 
nabavke u Brodokomercu.  
 

AD 3 

 
a ) Gđa. Miljana Badurina izvijestila je vijećnike da smo nakon zakazanog roka za prijedloge 
prioriteta zaprimili još 3 prijedloga i to :  

1. zahtijev Udruge „Joga u svakodnevnom životu“ – Rijeka za obnovu javnog puta  i 
2. prijedlog „Rijeka prometa“ za uređenje platoa na okretištu linije 1 Plumbum. 

Imamo još i jedan preneseni prioritet iz 2012. kojem nedostaje informacija o cijeni koštanja projekta i 
kompletnog zahvata, te naš zahtijev Vijeća MO za ucrtavanje pješačkog prijelaza, za koji također 
nedostaju podaci o cijeni izmjene projekta i roku moguće realizacije., zaključila je predsjednica, te 
predložila da nadležnim službama dostavimo dopunu prioriteta za 2013.g. Nakon kraće rasprave 
vijećnici su donijeli  
 
Zaključak 

 Dopunu prioriteta proslijediti ćemo na razmatranje nadležnim gradskim službama, po 
istom postupku kao i za prijedloge prioriteta koje smo prethodno dostavili, pa ćemo 
na jesen prilikom usklađivanja istih ,raspraviti o mogućoj realizaciji prema 
raspoloživim sredstvima za prioritete. 
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AD 4  
       -  Tajnica je izvijestila vijećnike da su članovi Vijeća MO Pećine pozvani na svečanost povodom 
završetka radova na uređenju i opremanju okoliša i dvorišnog prostora vrtića Veseljko što je 
realizirano u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva, kojeg Vijeće MO Pećine podržava od 
samog začetka unatrag 3 godine. Svečanost će se održati u vrtiću  1. lipnja u 10 sati, pa je 
predsjednica zamolila vijećnike koji su slobodni da nazoče ovom događaju. 
      - Zaprimljena je informacija o izmjenama i dopunama Plana lokacija za postavljanje predmeta za 
isticanje reklamnih poruka i oglašavanje,te je prema podnesenim zahtijevima Mjesnih odbora , na 
prijedlog MO Pećine odobrena lokacija za postavu oglasne ploče na ulazu u TC – Pećine, pokraj 
zida u ul. J.P.Kamovoj 81. 
 
   
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 

 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 


