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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-22/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-1 
Rijeka,          22. siječanj 2013. 
                                    
 
 
 

ZAPISNIK 
SA 28/1. SJEDNICE VMO  

 
 
 

28. sjednica VMO Pećine održana je 22. siječnja 2013. (utorak) 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. Usvajanje izvješća o radu Vijeća MO Pećine  za  2012.g  
2. Opremenje i uređenje dječjeg igrališta u parku N. Katunara na Plumbumu. 

            3.   Dogovor o predstojećim aktivnostima u veljači- „Pusni utorak na Pećinama“ 
            4.   Tekuća problematika. 
            5.   Razno. 
               
            . 
. 
         

 
      Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1  
       Predsjednica je vijećnicima ukratko obrazložila izvješće o radu Vijeća MO za 2012.g. Vijećnici 
su također informirani o godišnjim izvješćima po pitanju komunalnog nereda i oštećenja komunalnih 
objekata na terenu MO, pa je nakon toga gđa. Badurina pozvala  na usvajanje izvješća.  
 
Zaključak 

 Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu Vijeća MO Pećine za 2012.g. kao i ostala 
godišnja izvješća 

 
AD  2 
      Gđa. Badurina izvijestila je vijećnike da je  21. prosinca izvršen očevid u parku N.Katunara, 
(vezano za uređenje dječjeg igrališta), kome su  nazočili  uz predstavnike roditelja, članovi Vijeća 
MO i tajnnica, te predstavnica Odjela ZKD gđa.Šneler. Uz ostalo, dogovorena je postava „dvorca“ i 
premještanje vrtuljka, no kako su u međuvremenu stigle nove primjedbe roditelja i prijedlog o 
kompletnom uređenju gornjeg i donjeg nivoa parka „N. Katunara“ dječjeg igrališta za mlađu i stariju 
djecu, kao i prijedlog iz ZKD za opremanjem jednog postojećeg dječjeg igrališta, ili nove zel. 
površine u 2013.g. vijećnici su zaključili slijedeće; 
    
Zaključak 

 Tajnica će čim prije dogovoriti sastanak vijećnika MO i predstavnika roditelja s 
predstavnicima Odjela GU za kom sustav- Direkcije ZKD, kako bi se konačno ovo 
pitanje rješilo na zadovoljstvo svih zainteresiranih. 

 
AD 3 
       Predsjednica je podsjetila  vijećnike da nam u veljači predstoji prva programska aktivnost, naša 
tradicionalna fešta „Pusni utorak“, kada za maškaranu djecu OŠ Pećine , pripremamo prigodnu 
zabavu.Gđa Badurina izvijestila je vijećnike da je već obavljen razgovor s predstavnicima 
škole,djelatnicim Doma CK, volonterima, Maškaranom udrugom „Lako ćemo“ i udrugom KUU Artel, 
te preostaje još nabavka nagrada, ukrasa i pokladnih slastica za djecu. 
   
Zaključak 

 Vijećnici su nakon kraće rasprave zaključili da gosp. Orešković i tajnica obave 
nabavke prema planiranim sredstvima u financijskom planu, a  da svi vijećnici koji su 
slobodni u utorak 12. veljače dođu na druženje s djecom i građanima  

AD 4 
      a ) Gđa. Badurina izvijestila je vijećnike o učestalim žalbama građana na vozni red Autotroleja, 
odnosno linije 1 Pećine- Kantrida, te dostavljenim nam informacijama gosp. Jakše Juranovića, koji 
ovaj problem prati već duži vremenski period, iz čega proizlazi da su građani Pećina znatno zakinuti 
u odnosu na ostale korisnike gradskog prijevoza. Nakon kraće rasprave u kojoj je gosp. Orešković 
podsjetio vijećnike o razgovoru na ovu temu  s predstavnicima „Autotroleja“ još 2010g.zaključeno je; 
 
Zaključak 

 Tajnica je zadužena da čim prije dogovori sastanak s predstavnicima „Autotroleja“, te 
da o sastanku obavijesti vijećnike gosp. Ivana Oreškovića i Zvonka Radočaja koji bi 
ispred VMO nazočili sastanku, kao i gosp. Juranović Jakšu koji je upućen u 
problematiku i želi nazočiti razgovoru s predstavnicima „Autotroleja“. 
 

 
      b ) Predsjednica je izvijestila vijećnike o zaprimljenoj žalbi gđe. Belinde Dejhalla, Šetalište.XII. 
divizije 104, vezano za sječu stabala na njihovoj okućnici. Kako je tajnica prethodno o tome zatražila 
informaciju od gđe. Ivane Parac (ZKD), koja nas je izvijestila da je obrezivanje stabala izvršeno po 
nalogu njihova Odjela , Direkcije ZKD  izvršeno u sklopu uređenja okućnice. 
 
Zaključak 

 Tajnica je zadužena da informaciju gđe. Parac proslijedi gđi. Dejhalla, te da je izvijesti 
o tome da Vijeće MO nije nadležno za rješavanje spomenute problematike u dopisu. 
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AD 5  

 Gđa. Badurina zamolila je vijećnike da se izjasne o tome koja bi pitanja od strane Vijeća MO  
bilo potrebno uputiti predstavnicima komunalnih društava Grada, odnosno nadležnima prilikom ev. 
zajedničkog sastanka u Vijećnici. Nakon kraće rasprave vijećnici su predložili pitanja, koja bi  ispred 
vijećnika MO Pećine mogli postaviti kada pudu pozvani na sastanak. 
 
- Rješavanje prioriteta u tekućoj godini .Zašto su nerealizirani, ako su sredstva osigurana  i 
predlaganje za narednu godinu dok nisu predhodni rješeni ? 
- Na koji se način mogu mijenjati sadašnji važeći kriteriji za dodjelu financijskih sredstava (za 
prioritete) po MO - obrazloženje postupka i da li je i kada bilo kakvih izmjena u periodu od kada su 
prvi puta usvojeni  od strane Vijeća MO i Gradskog vijeća.  
-  Izrada projekata-rok izvršenja, cijena po projektu za planirani zahvat (npr. dj. igralište, stepenište, i 
sl) kontrola kvalitete izvršenih radova, uvid u dokumentaciju ( tko, kada  i gdje povratna informacija). 

 

 Predsjednica je potom izvijestila vijećnike o zaprimljenim informacijama, vezanim za zimsku 
 službu i održavanje prometnica, te dužnostima Vijeća MO i građana u slučaju sniježnih padavina i 
problema vezanim za promet i saobraćaj na terenu MO. 
 
Kako se nitko više nije javljao za raspravu, predsjednica je zaključila sjednicu. 
 
 
Sjednica je završila u  20:20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 

 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
             Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
                Miljana Badurina 

 
  

 


