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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-22/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,         29. studeni 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO  
 

4. sjednica VMO Pećine održana je 29. studenog 2010. (ponedjeljak ) 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. Izvješće o ocijeni sportsko rekreativnih programskih aktivnosti MO. (informacija) 
            2. Produžetak radnog vremena ugostiteljskih lokala na terenu MO. 
            3. Zaključak Odbora za komunalno gospodarstvo od 17. studenog ( informacija) 
            4. Izvješće o provedenoj akciji mjerenja tlaka i šećera u krvi.  
            5. Predstojeće aktivnosti Vijeća MO u prosincu. 
            6. Razno. 

  
 
 

Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
            Vijećnici su razmotrili dostavljeni materijal - obavijest Odjela gradske uprave za sport i 
tehničku kulturu u svezi prijedloga programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora iz područja 
sportsko rekreativnih aktivnosti grañana za 2011.g., te utvrdili da je prijedlog sportsko 
rekreacijskog programa VMO Pećine za 2011.g. u cijelosti prihvaćen i za realizaciju istog odobrena 
sredstva u traženom iznosu od 2.600,00 Kn. 
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Zaključak  
• Vijećnici su suglasni sa zabilješkom povjerenstva, prema kojoj bi trebalo poraditi na 

većem angažmanu grañana u pripremi  programa, kao i u samoj organizaciji 
sportskih zbivanja, pa će se dogodine na omasovljenju više angažirati i sami 
vijećnici. 

 
 

 
AD 2 

 
            Gña.Miljana Badurina izvijestila je vijećnike o prispjelim zahtjevima Odjela gradske uprave 
za poduzetništvo u kojima je zatraženo mišljenju Vijeća MO vezano za odreñivanje kasnijeg 
završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bar "Le dia" u studenom i prosincu ( 
roñendan, blagdanski vikendi ), te konobe "Borik" u oči blagdana i za doček N.Godine.Nakon duže 
rasprave, vezano za dosadašnja iskustva kako našeg, tako i ostalih VMO u gradu ,te još uvijek 
neujednačenog stava zbog problema s kojima se susreću VMO, pa je upravo u tijeku i dogovor na 
nivou pročelnika Odjela GU za poduzetništvo  i ravnatelja  Direkcije za mjesnu samoupravu i 
upravu, kada očekujemo i neke detaljnije naputke o budućem rješavanju ove problematike, 
vijećnici su donijeli 
 
Zaključak  

• Za produžetak radnog vremena ugostiteljskih objekata - kafića na terenu našeg  MO, 
koji se nalaze u neposrednoj blizini stambenih zgrada, vlasnici trebaju pravovremeno 
zatražiti suglasnost ovlaštenih osoba susjednih zgrada, a tek po dobivenim 
suglasnostima Vijeće MO može dati pozitivno mišljenje.  
Za konobu "Borik" koja je dovoljno udaljena od stambenih zgrada , kao restoran koji 
ima osigurano parkiralište, a do sada nismo imali nikakvih primjedbi od strane 
susjeda, nije neophodno  tražiti suglasnost ovlaštenih osoba,  no VMO zadržava 
pravo, da ukoliko bude pritužbi na javni red i mir, svoju suglasnost može povući, 
odnosno uskratiti. 

 
 

AD 3 
            Predsjednica je vijećnike upoznala sa Zaključkom Odbora za komunalno gospodarstvo od 
17. studenog i  pri tom ih podsjetila na materijale koji su ovom Odboru dostavljeni od strane Vijeća 
MO  na njihovo traženje još 12.05.2010., dakle u oči izbora, pa tako novi vijećnici i nisu posve 
informirani o čemu se radi. ( Materijal  u privitku ovog zapisnika ) 
Na žalost, ovi zaključci nemaju nikakve veze sa ev. obrazloženjem vezano uz sadržaj dostavljenog 
materijala Odboru, niti sadrže bilo kakve korisne smjernice i naputke, tako da su i dalje mnogi 
problemi otvoreni, a Vijeće MO ih bez podrške Grada i nadležnih službi ne može rješavati. 
 
Zaključak 

• Vijećnici su zaključili da da bi bilo uputno ovaj isti materijal proslijediti Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav, pročelnici Ireni Miličević i zatražiti naputak za daljnji postupak 
u rješavanju navedene problematike. 

 
AD 4 
            Gña. Miljana Badurina izvijestila je nazočne da je u suradnji s djelatnicima Doma Crvenog 
križa na Pećinama , prema našem godišnjem programu uspješno provedena akcija besplatnog 
mjerenja tlaka i šećera u krvi 26. studenog. Akciji se odazvalo pedeset troje (53) grañana, mahom 
starije životne dobi. Kod 4 je utvrñen prekomjerno povećani šećer, pa su im djelatnice Crvenog 
križa poklonile 4 aparata za kontrolu- mjerenje šećera u svom domu. 
Tajnica je za tu priliku, prema našem dogovoru pripremila i podijelila grañanima anketni listić, koji 
bi nakon popunjavanja , odnosno izjašnjavanja za koja su predavanja iz područja zdravstva 
zainteresirani vratili tajnici iste, kako bismo slijedeće godine mogli organizirati predavanja prema 
iskazanom interesu grañana. 
 
Zaključak 

• Vijećnici su zaključili da su ovakve akcije izuzetno popularne kod grañana isto tako  
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korisne za kontrolu osobnog zdravlja ,posebice starijih osoba , koje u neposrednoj 
blizini mjesta stanovanja u društvu svojih susjeda mogu u kratko vrijeme obaviti  
mjerenja ,te da bismo umjesto dosadašnje 2 akcije godišnje, mogli organizirati i više 
takvih ,u dogovoru s djelatnicima  Doma CK.  

       
 
AD 5 
           Predsjednica je vijećnike podsjetila da u prosincu imamo prema programu još doček Djeda 
Božičnjaka, te da smo domaćini ovogodišnjeg blagdanskog druženja sa susjednim Vijećima MO i 
volonterima. Prema dosadašnjim prijavama djece, u odnosu na prošlu godinu imamo već sad 
desetak više nego lani, a računamo da će konačni iznos preći 50. Naime, iako su prijave već 
trebale biti zaključene zbog pravovremene narudžbe poklon paketa, još uvijek se roditelji javljaju i 
prijavljuju djecu predškolskog uzrasta. Kako već godinama uspješno surañujemo sa Gñom Tanjom 
Bajramović, vl. firme "Fancy" koja se zaista potrudi da s tim skromnim paketima budu zadovoljna 
djeca i roditelji,vjerujemo da će i ove godine  raspoloživa sredstva biti dostatna za sve potrebne 
paketiće. Ovih dana očekujemo i potvrdu točnog datuma predstave za djecu, koju pripremaju 
članovi udruge "Za bolji svijet". Djed Božićnjak je naš volonter Uroš Dukić, pa preostaje još 
nabavka nešto sokova i slastica za djecu, te prigodnih  poklon paketa za izvoñače programa. 
Blagdansko druženje sa susjednim Vijećima i volonterima dogovarati ćemo u hodu, jer to nije 
vezano uz naš godišnji program, a potrebna sredstva su nam osigurana s pozicije reprezentacije 
VMO za cijelu godinu, jer ih tijekom godine ne koristimo, već kao i ranijih godina namijenimo za 
ovakva blagdanska druženja. 
 
Zaključak: 

 
• Tajnica će biti u kontaktu s gñom. Bajramović, vezano za dopremu poklon paketića, 

te sa članovima udruge "Za bolji svijet". Kada se utvrdi točan datum predstave za 
djecu pobrinuti će se za izradu i lijepljenje plakata, te putem sredstava javnog 
priopćavanja informirati roditelje o svemu i telefonom izvijestiti vijećnike, kako bi i 
oni prisustvovali ovom veselom dogañaju. 

       
AD 6  
          
            Vijećnici su potom razmotrili prispjele zahtjeve grañana i to:  
a) Gñe. Dragice Novak, ovlaštene osobe zgrade J.P.Kamova 46, koja je zatražila pomoć u 
rješavanju problema sječe starog, ali zdravog stabla koprivića, koju zahtijevaju njihovi susjedi jer 
navodno žile ruše zid njihove okućnice  i temelje kuće, a stanari zgrade J.P.Kamova 46  protive se 
sječi i traže mišljenje struke. 
 
Zaključak  
 

• Temeljem raspoložive dokumentacije i izvješća gñe. Ivane Parac, vijećnici su 
zaključili, da predmetna okućnica nije javna zelena površina i da Vijeće MO nije 
nadležno za rješavanje ovog spora meñu susjedima. 

 
b) Gosp. Leon Engel , predsjednik  Biljar kluba "Flumensis", Šetalište XIII div. 91, traži potporu 
Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, te Vijeća MO Pećine  u iznalaženju prikladnog 
prostora za rad ovog kluba na Pećinama, a koji je ev. u vlasništvu Grada, na terenu našeg MO i 
koji bi članovi kluba, uglavnom mladi Pećinari mogli koristiti za svoju aktivnost bez naknade ili  
ev.minimalnu naknadu. 
 
Zaključak      

• Vijećnici daju svaku moguću potporu ovoj inicijativi, jer mladi na Pećinama zaista 
nemaju gotovo nikakvih sportskih terena, pa bi im  i manji prostor dostatan  za rad 
ovog klub dobro došao. Činjenica je da je takvih prostora u vlasništvu Grada na 
našem terenu vrlo malo, no vjerujemo da će Odjel za sport u suradnji s nadležnim 
gradskim službama svakako izaći u susret zamolbi mladih Pećinara, članova 
"Flumensisa". 
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         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 19.45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice i 1 privitka 
Privitak: Obavljanje komunalnih poslova i komunalni red na terenu MO Pećine  
                - materijal dostavljen Odboru za komunalni sustav pri G.V. 12.05. 2010. 
 
 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         
                                                  


