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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-22/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  28.10.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3 . SJEDNICE VMO  
 

3. sjednica VMO Pećine održana je 28. listopada 2010. (četvrtak ) 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 predložila izmjenu dnevnog reda prethodno dostavljenog 
vijećnicima u pozivu, zbog uvrštavanja nove točke dnevnog reda za koju smo materijal upravo 
primili, a odnosi se na usaglašavanje Prioriteta za 2011.g. te predložila slijedeći   
 

DNEVNI RED 
 

            
             1. Usaglašavanje Prioriteta za 2011. godinu 
            2. Prijedlog Programa rada VMO za 2011. (manje korekcije - informacija) 
            3. Održano natjecanje u udičarenju 9. listopada– izviješće o sport.programu za 2010. 
            4. Prezentacija mjesne samouprave na području grada Rijeke ( informacija i materijal 
                sa održanog sastanka u Vijećnici 5. listopada). 
            5. Zamolba stanara Ul. Šetalište XIII div. 123 
            6. Imenovanje stepeništa i plaža na Pećinama ( informacija) 
            7. Predstojeća akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi. 
            8. Razno. 
 

 
 

Izmijenjeni dnevni red, odnosno uvrštavanje usaglašavanja prioriteta za 2011.g. kao 1. točke  
prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 
            Vijećnici su razmotrili dostavljeni materijal i obrañen Prijedlog prioriteta za 2011.g. i nakon 
duže rasprave odlučili da se utvrdi redoslijed Prioriteta prema važnosti za što veći broj  grañana 
Pećina, a u okviru raspoloživih sredstava u iznosu od 134.000,00 Kn. Preostali prioriteti, koje zbog 
nedostatka sredstava nije moguće realizirati u 2011. prenijeti će se u narednu 2012.g. s time da je 
neophodno zatražiti i neka dodatna obrazloženja nadležnih službi.  
 
 
         

 
 
Zaključak: 

 
• Redoslijed prioriteta nakon usaglašavanja  
       

20 
MO PEĆINE  
UKUPNO: 

MO 134.000,00 

1 
Orezivanje stabala u Ulici Pećine kod kućnog broja 9, prolaz prema plaži 
Grčevo 

ZKD 5.000,00 

2 
Sanacija stubišta kroz dvorište vrtića "Veseljko" koje povezuje Ulicu 
Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 75 i Ulicu Janka P Polić Kamovu 
kod kućnog broja 58 

RP 25.000,00 

3 
Tehnička priprema za poboljšanje javne rasvjete na nogostupu u Ulici 
Janka Polić Kamova 

EN 70.000,00 

4 
Nastavak asfaltiranja sjevernog nogostupa Ulice Janka Polić Kamova od 
kućnog broja 57 nadalje 

RP 34.000,00 

 
• Zatražiti od nadležnih službi dodatna obrazloženja za prioritete pod Red. br. 3 i 4, te 

pod Red.br. 4 u tabeli Prijedloga prioriteta prije usaglašavanja –( rekonstrukcija 
stepeništa u J.P.Kamovoj 91, ispred trgovine "Brodokomerca"). 

• Preostali Prioriteti koji zbog nedostatka sredstava nisu uvršteni za realizaciju u 2011. 
prebacuju se u prijedloge za  2012. godinu. 

 
AD 2 

 
            Gña.Miljana Badurina izvijestila je vijećnike o manjim korekcijama u Programu rada za 
2011.g. koje se odnose na program za Odjel GU za odgoj i školstvo, koji ni ove godine nije u 
mogućnosti izdvojiti sredstva za financiranje programa MO, pa smo program morali preinačiti – 
smanjiti obim, kako bismo barem jedan dio istog mogli realizirati u okviru programa i sredstava koje 
će nam vjerojatno odobriti Odjel GU za samoupravu i upravu za sve programe u ukupnom iznosu 
od 20.000,00 kn.   
Vezano uz Program za zdravstvo i soc. skrb vijećnici su raspravljali o ev. mogućem organiziranju 
predavanja temeljem ponude Udruge za promicanje zdravlja "Zdravnica". ,s time da se prethodno 
prilikom akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi sačini anketa grañana o izboru ponuñenih predavanja i 
terminu održavanja istih. 
Zaključak  

• Usvaja se preinačeni Program " Veseli Uskrs na Pećinama"u sklopu programa Odjela 
za samoupravu i upravu. 

• Predsjednica i tajnica VMO ovlaštene su da sačine anketni listić vezano uz izbor 
predavanja Udruge za promicanje zdravlja "Zdravnica", koji će tajnica ponuditi 
Pećinarima prilikom spomenute akcije i uz pomoć učenika O.Š. Pećine dostaviti 
grañanima na terenu MO. 

 
AD 3 
            Zamjenik predsjednice VMO, gosp. Orešković , članica Vijeća gña. Dragičević i tajnica 
VMO koji su nazočili dogañaju u subotu, 9. listopada iznijeli su svoje dojmove s ovog natjecanja , 
koje je bilo ujedno i posljednje u nizu sportskih natjecanja, predviñenih programom za tekuću 
godinu. Organizatori VMO Pećine i ŠRK "V.Lenac" u cijelosti su zadovoljni s organizacijom i 
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postignutim rezultatima, no višekratno odgañanje natjecanja zbog vremenskih- meteoroloških 
uvjeta, pričinilo je izvjesne probleme na koje nismo mogli utjecati, pa tako ni planski realizirati 
sportski program. Vijećnici su predložili, da temeljem iskazanog interesa grañana i  BK Pećine za 
slijedeću godinu u programu sporta što smo već i usvojili svakako bude prioritet  turnir u boćanju, a 
natjecanje u  udičarenju i naše mogućnosti učestvovanja u organizaciji istog,  razmotriti ćemo 
prema financijskom planu, planu rada za 2011.  i hodogramu sportskih dogañanja naknadno. 
Tajnica je izvijestila vijećnike da je sportski program zaključen prema odobrenim financijskim 
sredstvima i realiziran s manjom izmjenom  roka izvršenja   prema planu za tekuću godinu. 
Zaključak: 

• Usvojeno izviješće za Program sporta u 2010. i prijedlog za uvrštavanje boćarskog 
turnira u 2011. 

         
 
AD 4 
            Zbog nemogućnosti prisustvovanja vijećnika zajedničkom sastanku u Vijećnici 5. listopada, 
čiji je izostanak prema zamolbi vijećnika tajnica opravdala, sve je zaprimljene materijale s tog 
skupa dostavila vijećnicima i na sjednici VMO ukratko obrazložila.  
 
Zaključak: 

• Vijećnici su ocijenili da je materijal – Prezentacija mjesne samouprave u Gradu 
Rijeci, posebice za "nove vijećnike" dobrodošao kao podsjetnik svima , - iznijet 
sažeto i razumljivo ,te će zasigurno vijećnicima biti velika pripomoć u radu tijekom 
tekuće godine, pa tako i cijelog mandata. 

       
 
AD 5 
           Vijećnici su razmotrili zamolbu ovl. predstavnika stanara zgrade Šetalište XIII divizije 123 u 
kojoj se traži saniranje zida na sjevernom ulazu okućnice. Prema podacima katastra na na web. 
stranici katastar hr. okućnica nije javna zelena površina, već je upisana kao privatno 
vllasništvo.Prema važećim propisima Grad nije nadležan za rješavanje problema, već stanari isti 
sami mogu riješiti iz sredstava pričuve.  
 
Zaključak: 

 
• Grad, pa tako ni MO Pećine, nije nadležan za sanaciju zida na terenu u priv. 

vlasništvu. 
       

AD 6  
          
            Predsjednica Vijeća informirala je vijećnike o pokrenutom postupku za imenovanje 
stepeništa izmeñu Ul. J.P.Kamove i Šetališta XIII div. , a temeljem naputka dobivenog od 
ravnatelja Direkcije za mjesnu samoupravu i upravu.Naš je zahtjev upućen na usaglašavanje u 
Odjel GU za urbanizam, a nakon zaprimljenog odgovora proslijediti ćemo predmet Odboru za  
mjesnu samoupravu i upravu. Na isti način zatražiti ćemo sada i imenovanje plaža na Pećinama, 
prema toponimima koje smo do sada utvrdili, zaključili su vijećnici.  
 
Zaključak : 
 

• Prema utvrñenoj proceduri zatražiti imenovanje plaža na terenu MO Pećine. 
 

 
 
 AD 7 
           Prema našem planu rada predstoji nam još jedna akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, koju 
bismo u dogovoru s djelatnicama Doma Crvenog križa organizirali do konca studenog, izvijestila je 
nazočne predsjednica. Kako smo u programu za narednu godinu predvidjeli i predavanja preko 
Udruge "Zdravnica", za ovu bismo predstojeću akciju ispitali koja sve predavanja možemo izabrati, 
te putem anketnih listića što bismo do ove akcije pripremili, anketirali grañane, da vidimo koja 
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predavanja i u kojim terminima žele da ista organiziramo, zaključili su vijećnici. Predavanja bismo 
organizirali i za učenike O.Š. Pećine u dogovoru sa školom. 
 
 
Zaključak: 
 

• Vijećnici su zaključili da  istovremeno s organiziranjem akcije besplatnog mjerenja 
tlaka i šećera u krvi, provedemo i anketu grañana, kako bismo utvrdili teme  
predavanja koja bismo prema programu u slijedećoj godini organizirali. 

 
 
AD 8 
             
            a) Vijećnici su usvojili prijedlog da se gñi. Anñelini Čobić dostavi prijedlog za postavu klupa 
( Program Odjela GU  za zdravstvo – za umirovljenike )  na terenu MO Pećine, prema prikupljenim 
informacijama ovlaštenih osoba u zgradama, iako još od svih nismo dobili povratnu informaciju. 
Za sada imamo iskazane  potrebe na slijedećim lokacijama : Šetalište XIII div. na zelenoj površini 
kod izlaza iz Borika, prema zgradi Kbr. 102 , J.Polića Kamova 70 – ispred zgrade s južne strane, 
kod nebodera J.Polića Kamova 44 A i J.Polića Kamova 46, u dvorištu O.Š. Pećine ( javni prolaz -2) 
 
Zaključak:  

• Dostaviti nadležnoj službi popis lokacija za postavu 6 klupa na terenu MO uz 
napomenu da isti još nije zaključen.  

 
           b) Vrtić "Veseljko " i grupa roditelja, zatražili su potporu Vijeća MO  kao prilog uz prijavu 
prijedloga projekta za Riječki program lokalnog partnerstva. Do sada su uspješno realizirali 
ureñenja dijela unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića, no žele nastaviti s ovim akcijama i u narednoj 
godini . 
 
Zaključak: 
 

• Vijećnici daju svaku moguću potporu djelatnicima vrtića i roditeljima, u okviru svojih 
mogućnosti i nadležnosti. 

 
 
          c) Predsjednica je izvijestila vijećnike da smo od Gradonačelnika primili odgovor na upit 
vezano uz problem sustava odvodnje u Ul. Pećine. Nakon kraće rasprave, vijećnici su zaključili da 
ne možemo biti zadovoljni s ovakvim odgovorom, a tako ni grañani ul Pećine. Zdravlje grañana u 
tom dijelu Pećina godinama je ugroženo, a njihov zahtjev za rješavanje navedenog problema stariji 
je od TC – Pećine, pa se treba hitno  riješiti - izdvojeno iz projektiranja sustava odvodnje šire zone 
Pećina, koja će zasigurno potrajati duže vrijeme. 
 
Zaključak: 

• Gradonačelniku će se ponovo uputiti dopis s prijedlogom da se problem odvodnje u 
Ul. Pećine izdvoji iz rješavanja u sklopu šire zone, te da se zbog prevencije i zaštite 
zdravlja ,ako je već" Rijeka – zdravi grad" hitno osiguraju sredstva za  konačno 
rješenje problema. 

 
         d)  Zaprimljen je i odgovor "Rijeka prometa" na naš upit vezan za čišćenje snijega u Ul. 
Pećine, te dostavljen Izvadak iz Plana zimske službe za nerazvrstane ceste na području Grada 
Rijeke, iz kog proizlazi da se Ul. Pećine nalazi u III prioritetu čišćenja. Za čišćenje nogostupa i 
stepeništa zadužena je "Čistoća", obavijestila je predsjednica vijećnike. Nakon kraće rasprave 
donijet je 
 
Zaključak : 

• Pismeno zatražiti od K.D. "Čistoća" zadužene osobe kojima se grañani mogu obratiti 
u slučaju potrebe čišćenja nogostupa i stepeništa od snijega. 
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  e)  Vijećnicima je tajnica prenijela usmenu informaciju gñe. Rumora Ede, o tome da na 
prostoru ispod tenis igrališta u Šetalištu XIII divizije koji se nasipa zemljom i ureñuje, nije 
predviñen nikakav park za invalide, već samo hortikulturno ureñenje površine.Kako još uvijek 
nije jasno o kojoj se točno površini radi vijećnici su donijeli  

 
Zaključak: 

• Da se zatraži pismena informacija o tome što će se točno  nalaziti na potezu od O.Š. 
Pećine do Kbr. 30 s južne strane ulice. 

 
 
 
 
         
 
         f) Tajnica je informirala vijećnike da je temeljem prijave nekoliko roditelja o mogućem rušenju 
stabla u blizini vrtića o tome izvijestila gñu. Parac Ivanu, koja je izvršila očevid i potom nas 
izvijestila da će staro stablo biti uklonjeno i zasañeno novo. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (5) stranica. 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         
                                                  


