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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-22/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,          18. 12. 2013. 
                                    
 
 
 

ZAPISNIK 
SA 36/9. SJEDNICE VMO  

 
 
 

36. sjednica VMO Pećine održana je 18. prosinca 2013. (srijeda) s početkom u 19.00 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. Financijski plan VMO Pećine za 2014. godinu. 
2. Izvješće o realizaciji programa doček Djeda Božićnjaka 
3. Tekuća problematika. 
4. Razno. 

 

 

 
 

 
               
             
         

 
      Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1  
 
     Predsjednica je ukratko podsjetila vijećnike da je financijski plan za 2014.g. koji im je dostavljen u 
materijalima za sjednicu, sačinjen temeljem našeg programa rada za 2014.godinu, za koji su nam  
odobrena sredstva u iznosu od  20.000,00 Kn. Napomenula je da smo sredstva  raspodijelili za 
realizaciju naših 7 programa, a kako nismo smanjivali, ni povećavali broj programa, vjerujemo da 
ćemo iste uspješno realizirati kao i predhodnih godina.  
 
Zaključak 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili Financijski plan za 2014. godinu. 
 

AD  2 
      Doček Djeda Božićnjaka imali smo 11. i 12. prosinca nastavila je Gđa. Badurina. Nakon 
usaglašavanja prijava roditelja u tajništvu i popisa patronažne sestre, utvrđeno je da na terenu MO 
imamo 47 djece (od 2007-2009. godišta) – starija grupa i 53 ( od 2010-2012.) – mlađa grupa.Prema 
našem programu i financijskom planu pribavili smo potrebne slastice i napitke za djecu, osigurali 
Djeda Božićnjaka, kao i prigodni program koji su pripremili učenici OŠ Pećine za stariju grupu. Naši 
su volonteri pomogli urediti dvoranu, tako da su i roditelji i djeca uživali u blagdanskom 
ugođaju.Roditeljima smo napomenuli da zbog velikog broja djece nismo više u u mogućnosti 
pripremiti poklon pakete s igračkama, već samo slastice. Djeci i roditeljima zanačajniji je blagdanski 
ugođaj, zajedničko druženje, fotografiranje i zabava s Djedom, tako da nismo imali nikakvih 
primjedbi, a učenici OŠ Pećine za pripremljeni program dobili su velike pohvale i zasluženi pljesak 
publike. 
  
Zaključak 

 Vijećnici su usvojili izvješće i naglasili da smo sa OŠ Pećine tijekom proteklih godina 
postigli izuzetno uspješnu suradnju, koju svakako treba  nastaviti.  

 
AD 3 
 
     Predsjednica je podsjetila vijećnike na održani sastanak sa ovlaštenim predstavnicima zgrada Ul. 
Pećine 26.11.2013. i vođenu raspravu o uglavnom višegodišnjim nerješenim problemima koje ćemo 
sada samo taksativno navesti, kao i njihove prijedloge za rješavanje istih. 

1. Zatražiti informaciju o tome da li će se projektom rotora na Plumbumu  riješiti odvodnja samo 
do Ul. Pećine, ili obuhvaća cijelu ulicu. Mimo izgradnje rotora zatražiti izradu projekta za 
odvodnju u Ul. Pećine uz kompletni trošak realizacije.Kako još nije poznat rok za izgradnju 
rotora, zatražiti hitno rješavanje odvodnje za Ul. Pećine. 

2. Od gradskog odjela za ekologiju, zatražiti da stupe u kontakt sa općinom Kostrena, kako 
bismo i mi dobili sve potrebne informacije o rješavanju problema u brodogradilištu „V. Lenac“ 
( nije rješen problem buke koju treba reducirati na određeni broj decibela, ispitati onečišćenje 
svjetla,jer reflektori gore 24 sata, na plaži Grčevo vidljivo onečišćenje mora)  

3. Oštećenja kolnika u Ul. Pećine nastala prolaskom težih šlepera no dozvoljenih 3,5 t rješiti na 
način da Grad ispostavi račun za sanaciju na adrese izvođača, jer nadležne gradske službe 
raspolažu sa njihovim podacima. 

4. Od nadležnih gradskih službi zatražiti da se uredi pješački prolaz od Ul. Pećine kroz 
Borik,koji bi se trebao redovno održavati. 

5. Radno vrijeme Pajol bara na plaži Grčevo u ljetnim mjesecima  svesti u zakonsko 
ograničenje, poput ostalih ugostiteljskih objekata i onemogućiti održavanje bilo kakvih bučnih 
fešti ili festivala, koji stanarima obližnjih zgrada stvaraju velike probleme, ne samo zbog buke 
već i onečišćenja okoliša zgrada i pješačkih prolaza. 

6. Zatražiti uklanjanje lovora i borova u Ul. Pećine kbr.13 i 14. 
7. Zatražiti intervenciju policije zbog beskućnika koji se „nastanio“ u parku Nike Katunara na 

Plumbumu u neposrednoj blizini dječjeg igrališta. 
8. Zatražiti od „Čistoće“ da se košarice u Ul. Pećine prazne tijekom cijele godine, a ne samo 

ljeti. 
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Zaključak 

 Vijećnici su zaključili da će primjedbe pod 6 i 7 i 8 rješavati tajnica u dogovoru s 
nadležnim službama, dok će predsjednica i vijećnici za narednu sjednicu pripremiti 
dopise kojima će se zatražiti od nadležnih službi informacije po ostalim točkama. 
 
 

AD 4 
 
      Gđa. Badurina,  je vijećnike izvijestila da ćemo o redovnim aktivnostima prema programu rada 
za 2014.g. raspravljati na prvoj sjednici u siječnju,a u međuvremenu će se pripremati kompletno 
izvješće o radu Vijeća MO u 2013.g. Zahvalila se svim vijećnicima na uspješnom radu u tekućoj 
godini i zaželjela sretnu i uspješnu Novu 2014.g.  
 
Kako se više nitko javio za diskusiju, predsjednica je zaključila sjednicu.. 
 
Sjednica je završila u  21 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice . 
 
 

 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
             Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
                Miljana Badurina 

 
  

 


