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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-22/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,          28. svibanj 2013. 
                                    
 
 
 

ZAPISNIK 
SA 31/4. SJEDNICE VMO  

 
 
 

31. sjednica VMO Pećine održana je 28. svibnja 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. Obilazak terena MO Pećine 24.travnja - informacije. 
2. Programske aktivnosti u svibnju 
3. Predstojeće aktivnosti Vijeća MO u lipnju. 
4. Tekuća problematika. 
5. Razno. 

 
  
            . 
. 
         

 
      Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1  
       Predsjednica je vijećnike izvjestila da smo zaprimili povratne informavije vezano uz obilazak 
terena 24. travnja. U tabeli je navedeno ukupno 28 stavaka za rješavanje, prema nadležnostima i 
rokovima izvršenja. Od toga je 5 navedeno da se rješava kroz kroz prioritete, a za 4 da se 
nadležnima uputi dopis, što će učiniti predsjednica i tajnica Ostale će prema rokovima rješavanja 
kontrolirati tajnica i izvijestiti nadležne o realizaciji.Nakon kraće rasprave vijećnici su zaključili 
slijedeće;  
 
Zaključak 

 U prioritetima za 2014. koje smo već proslijedili u zadanom roku ,obuhvatili smo 
jednu, odnosno dvije stavke i to rekonstrukciju stepeništa u J.Polić Kamovoj 91 i 
uređenje korita stabala na Plumbumu. Preostale stavke u kojima se spominje sanacija 
nogostupa i  korita stabala obuhvatiti ćemo narednih godina, prema mogućnostima. 

 Za sanaciju kolnika –kompletne ulice Pećine, Rijeka promet i kom. redarstvo također 
predlažu da se uvrsti u prioritete, no vijećnici smatraju da se taj problem treba rješiti iz 
sredstava redovnog održavanja, ili teretiti investitora koji je nakon završetka radova 
po Zakonu dužan sanirati oštećenja. O tome čim prije treba ponovo izvijestiti nadležne 
službe i zatražiti hitnu sanaciju kolnika. 

 
AD  2 
      Gđa. Badurina informirala je vijećnike o provedenim aktivnostima u svibnju, pa je navela ,da se 
uz rukometni turnir koji je uspješno organiziran 13.svibnja, o čemu nas je već izvijestila gđa. 
Radojka Dragičević koja je u ime Vijeća MO takmičarima uručila medalje, upravo danas  igra turnir u 
briškuli i trešeti , pa ćemo rezultate imati večeras. 
Fotografiranje okućnica u više navrata je odgađano zbog nevremena, tako da ćemo tek na slijedećoj 
sjednici o tome imati više informacija.Isto tako prema inf. gđe.Koraljke Boršić 2. dio Uskršnje 
radionice na otvorenom kasni, pa će se obaviti čim se vrijeme popravi. 
 
Zaključak 

 Datum turnira u boćanju, utvrdit će predsjednica i tajnica u dogovoru s BK Pećine, kad 
vremenske prilike budu za to povoljne. Sportski program, zaključili bismo u lipnju, pa 
ćemo kompletno izvješće kako za sport , tako i za dječju radionicu na otvorenom, 
usvajati na narednoj sjednici. 

 
AD 3 
       U lipnju imamo više aktivnosti, nastavila je izlaganje predsjednica.Prema programu, imamo 
predviđeno mjerenje tlaka i šećera u krvi, izbor naj okućnice i obilježavanje Dana MO Pećine.Sve to 
iziskuje dosta posla, dogovora, nabavki i sl. pa ćemo se svi prema raspoloživom vremenu u hodu 
dogovarati putem telefona i E-maila, tako da zaduženja rasporedimo podjednako na vijećnike, 
volontere i tajnicu.Termine za pojedine aktivnosti dogovarati će predsjednica i tajnica sa učesnicima 
u akcijama i programima, jer iste moramo uskladiti sa svima. 
   
Zaključak 
 

 Vijećnici su  zaključili da moramo predvidjeti zbog vremenskih neprilika izvjesne 
izmjene rokova u realizaciji, no svakako treba nastojati da se ove aktivnosti provedu 
prije početka godišnjih odmora. 
 

AD 4 
       Tajnica je izvijestila nazočne da smo i ove godine za vrtić „Veseljko“ osigurali 1 baju, jer  su 
roditelji i djelatnici vrtića planirali akciju čišćenja dvorišta 8. lipnja.  
       Od „Pajol –bara“ zaprimili smo informaciju o odgađanju koncerta „Ritam s mora“ za lipanj. 
       U pripremi su i letci svih MO, pa tako i za Pećine, jer je za Dane Sv. Vida od strane Odjela za 
mjesnu samoupravu i upravu predviđena za građane prezentacija MO na Korzu.Na slijedećoj 
sjednici imati ćemo na uvid izrađen i naš letak za MO koji je pripremila tajnica. 
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AD 5 
 
Kako se nitko više nije javljao za raspravu, predsjednica je zaključila sjednicu. 
 
 
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 

 
  

 


