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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-22/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,         21.11 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO  
 

5. sjednica VMO Pećine održana je 21.prosinca 2010. (utorak ) s početkom u 17:30 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. Doček djeda Božićnjaka – izvješće. 
            2. Povjerenstvo za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora  
                ( informacija prema dostavljenom zapisniku ) 
            3. Tekuća problematika 
            4. Razno. 
 

           
 
 

Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
            Predsjednica je izvijestila vijećnike o uspješno realiziranom programu -doček djeda 
Božićnjaka, kome je nazočilo 55 djece predškolske dobi i cca 60 roditelja. Djeca i roditelji  bili su 
izuzetno zadovoljni prigodnom predstavom u izvoñenju članova udruge "Za bolji svijet", kao i sa 
simpatičnim i zabavnim  Djedicom. Naši su volonteri prelijepo okitili bor i ukrasili dvoranu, tako da 
je blagdanski ugoñaj zaista na visini.Prema našem ranijem  dogovoru i financijskom planu, za 
poklon pakete u izradi firme "Fancy" d.o.o utrošeno je 3.399,92 Kn. Za 2 poklon paketa 
(izvoñačima programa) udruzi "Za bolji svijet" i Djedu, te nabavku sokova i slastica za djecu 
utrošeno je 494,17 Kn. Tajnica je pripremila i podijelila roditeljima anketne listiće, ( uz zamolbu da 
ih popunjene vrate u tajništvo MO ) kojima ih pozivamo na suradnju i uključivanje u rad Vijeća, 
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kako bismo zajednički   ostvarili što kvalitetnije i uspješnije programe  u području društvene brige o 
djeci. 
 
Zaključak  

• Vijećnici su  prihvatili izvješće, te  zaključili  da nam je  zaista  neophodna suradnja  s 
roditeljima, odnosno s mlañom generacijom Pećinara, pa ukoliko anketom ne 
dobijemo povratne informacije, pokušati ćemo temeljem adresa prema prijavi djece, 
pozvati roditelje na zajednički sastanak kako bismo im obrazložili na koji način mogu 
zajedno s nama pomoći da djeci osiguramo kvalitetniju zabavu i druženje na terenu 
našeg MO. 

 
AD 2 

 
            Gña.Miljana Badurina ukratko je vijećnicima iznijela podatke o ocijeni programskih 
aktivnosti MO prema dostavljenom nam zapisniku sa sastanka Povjerenstva za ocjenu 
programskih aktivnosti mjesnih odbora na području Grada, održanom 12.11.2010. Naglasila je da  
su ukupno 34 Vijeća MO sačinila 200  programa, pa je tako 12 VMO pripremilo od 2-5 programa, 
12 po 6 programa, a 10 izmeñu 7 i 9 .Kako smo se pridržavali dobivenih  uputa, naših 6 programa 
prihvaćeno je u cijelosti i za realizaciju odobreno traženih 20.000 Kn, tako da ne moramo vršiti 
nikakve ispravke, dok 11 VMO mora svoje programe prilagoditi prema dobivenim uputama. 
Povjerenstvo je zamijetilo najveća odstupanja   na programima vezanim za dočeke djeda 
Božićnjaka ili Sv. Nikole. Ista se odnose na uključivanje roditelja u realizaciji programa kao i 
učešće u njihovom sufinanciranju.  
 
Zaključak  

• Kako će se prema dobivenim informacijama upute za realizaciju i financiranje 
programa – doček Djeda Božićnjaka, Sv. Nikole u toku naredne godine mijenjati, bilo 
bi uputno nakon toga pozvati roditelje na sastanak i o svemu se pravovremeno 
dogovoriti, zaključili su vijećnici. 

 
 

AD 3 
           1.  Predsjednica je vijećnike izvijestila o novoj proceduri vezano za izdavanje suglasnosti za 
produžetak radnog vremena ugostiteljskih objekata, koja stupa na snagu naredne godine. Naime, 
Odjel GU za poduzetništvo zatražiti će od ugostitelja da svoje zahtjeve dostavljaju barem 3 tjedna 
ranije, kako bi prije svog očitovanja  Vijeće moglo zatražiti putem ovlaštenih predstavnika  i 
potrebnu suglasnost stanara okolnih zgrada, koji bi ev. imali primjedbe ili uskratili svoju suglasnost. 
 
Zaključak 

• Vijećnici su podržali ovu izmjenu u proceduri , te dali pozitivno mišljenje za 
produžetak radnog vremena Konobi "Borik" za 17. i 18. te 31. prosinac radi 
održavanja večera uoči blagdana, jer do sada nije od strane grañana bilo nikakvih 
prigovora ( lokal ima osigurana parkirna mjesta i dovoljno je udaljen od zgrada da 
stanarima ne smeta ev. buka ). 

          2.  Gña. Miljana Badurina obavijestila je vijećnike da smo zaprimili povratnu informaciju 
Odjela GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, odnosno Direkcije za 
gospodarenje zemljištem vezano za imenovanje stepeništa na području MO u kojoj nas izvješćuju 
da za sada nisu u mogućnosti udovoljiti našem zahtjevu, jer trenutno rade na pripremama za popis 
stanovništva 2011.g., pa će s radom na ovom našem predmetu nastaviti nakon 15. svibnja. 
            
 
 
AD 4 
            Predsjednica je na kraju izvijestila vijećnike da smo zaprimili materijale Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, odnosno Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i "Rijeka 
prometa"  vezano za obavljanje komunalnih poslova, komunalnog ureñenja i komunalnog reda na 
području Grada Rijeke u kojima je sadržan dio odgovora na naše upite, no kako ova problematika 
zahtijeva opširniju raspravu, o istoj ćemo raspravljati na prvoj sjednici u narednoj godini, zaključila 
je. Potom je zahvalila svima na uspješnoj suradnji i realizaciji programa za 2010.godinu, te 
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poželjela sretnu i uspješnu Novu Godinu vijećnicima i njihovim obiteljima i pozvala ih da  u dvorani 
dočekamo naše goste, članove Vijeća MO Centar – Sušak, kao i volontere s kojima ćemo  na 
skromnoj svečanosti nazdraviti završetak ove, za naše Vijeće uspješne godine, i poželjeti još 
uspješniju i sretnu Novu 2011. 
          
 
 
Sjednica je završila u 18.45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (3) stranice . 
 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         
                                                  


