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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-22/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,         25. siječanj 2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6/1. SJEDNICE VMO  
 

6. sjednica VMO Pećine održana je 25.siječnja 2011. (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. Usvajanje izvješća o radu Vijeća MO Pećine za 2010.g. 
            2.  Ostala godišnja izvješća ( informacija) 
            3.  Očitovanje Direkcije zajedničke kom. djelatnosti i "Rijeka prometa" 
                 vezano za zahtjeve MO prema Odboru za komunalno gospodarstvo 
            4.  Priprema financijskog plana za 2011. 
            5.  Tekuća problematika. 
            6.  Razno 
         

 
 

           
 
 

Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
            Kako je vijećnicima dostavljen kompletan materijal prije sjednice, na izvješće o radu Vijeća 
MO nije bilo primjedbi. 
 
Zaključak 

• Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o radu Vijeća MO za 2010.g. 
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AD 2  
          Predsjednica je ukratko izvijestila vijećnike o tome na koji se način, prema već ranije 
utvrñenoj metodologiji  pripremaju  godišnja izvješća ( o komunalnom neredu i oštećenjima 
objekata i ureñaja na terenu MO, o korištenju prostora mjesne samouprave.. ), pa su ista nakon 
kraće rasprave usvojena. 
 
Zaključak  

• Jednoglasno su usvojena godišnja izvješća. 
 
 
AD 3  
 
        Gña. Miljana Badurina podsjetila je vijećnike da smo u svibnju 2010.g. Odboru za komunalni 
sustav pri Gradskom vijeću dostavili podatke o obavljanju komunalnih poslova i komunalnom redu 
na terenu našeg mjesnog odbora , odnosno o neriješenim aktualnim problemima. Ovih smo dana 
zaprimili neke odgovore na naše upite od Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i " Rijeka 
prometa" i to kako slijedi: 
-  Divlje odlagalište u Spinčićevoj ulici je sanirano. 
- Prema Odluci o komunalnom redu na plaže je zabranjeno dovoditi pse, no ostaje otvorena 
mogućnost ukoliko Vijeće MO zatraži da se na jednoj plaži to omogući, uz prethodnu pripremu, 
postavljanje potrebne opreme. 
- Za sada nema mogućnosti postave pepeljara kao samostalne opreme na javnim površinama, ali 
će se sukladno mogućnostima, prvenstveno na autobusnim stajalištima postaviti košare za otpatke 
opremljene pepeljarama. 
-  Problem nogostupa u Ul. J.Polića Kamovoj 39 – još uvijek se vodi sudski spor u pogledu 
vlasništva, tako ni žalba koju je 2008.g. Grad uložio na presudu kojom se razvrgava suvlasnička 
zajednica još nije riješena. 
- "Rijeka promet"na zahtjev o postavljanju zaštitnih stupića u Ul. J.P.Kamovoj kod kbr. 55-57 
poziva vijećnike na zajednički izvid spomenute lokacije jer smatraju da bi kriterij za postavu stupića 
trebao biti jednak za cijelu ulicu, što je upitno zbog nedostatka parkirnih mjesta. Nakon kraće 
rasprave vijećnici su donijeli slijedeći 
 
Zaključak  

• Za sada na žalost kultura vlasnika pasa nije na zadovoljavajućem nivou, pa o 
mogućnosti voñenja pasa na odreñenu plažu  za većinu grañana Pećina ne bi bila 
prihvatljiva. Vijećnici će se i nadalje angažirati na rješavanju problema onečišćenja 
ulica psećim izmetom, te putem komunalnih redara zatražiti pojačani nadzor i 
sankcioniranje neodgovornih vlasnika. 

• Zatražiti od nadležnih gradskih službi, da se požurnicom zatraži ubrzanje rješavanja 
sudskog spora, vezano za nogostup i pitanje vlasništva u Ul. J.Polića Kamovoj 39. 

• Tajnica će u dogovoru s referentom "Rijeka-prometa" g. Igorom Ausiliom utvrditi 
datum i vrijeme zajedničkog izvida predložene lokacije za postavu zaštitnih stupića  , 
te o tome pravovremeno izvijestiti naše članove Vijeća, g. Ivicu Oreškovića i Zvonka 
Radočaja. 

AD 4 
 

            Predsjednica je izvijestila vijećnike o aktivnostima Vijeća MO u narednom periodu, 
prvenstveno o izradi financijskog plana za 2011. Kako imamo već sačinjen i prihvaćen Program 
rada VMO za 2011.g. zasigurno neće biti nekih poteškoća, pa su vijećnici nakon kraće rasprave 
donijeli  
 
Zaključak  

• Prema postojećim uputama i propisima financijski plan za 2011. će  izraditi gña. 
Miljana Badurina, Ivan Orešković i tajnica Sonja Čuić- Pavlinić. Po izradi financijskog 
plana, dostaviti će elektronskom poštom  isti na uvid i usvajanje svim članovima 
VMO zbog eventualnih prijedloga i primjedbi, te potom dostaviti nadležnim gradskim 
službama. 
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AD 5 
         Tajnica je izvijestila vijećnike da smo zaprimili odgovor "Čistoće" doo vezano za naš upit o 
čišćenju snijega, posebice stubišta i prolaza koji povezuju glavne prometnice na našem terenu. Iz 
njihovog odgovora možemo zaključiti da su zaduženi djelatnici za čišćenje snijega dužni u roku od 
21-nog sata očistiti od snijega i/ili posuti pijeskom ili solju sva prioritetna stubišta, no od njih je 
samo djelomično jedno na terenu našeg MO ( Željeznička stanica Pećine), a ostala na Pećinama 
za sada nisu u prioritetima pa se čišćenje i posipanje ostalih javnih pješačkih površina provodi 
prema redovnom programu održavanja tih površina. 
         Isto tako tajnica MO Kantrida izvijestila je tajnicu našeg VMO da su kod njih vijećnici ponovo 
raspravljali o voznom redu linije 1, pa zbog učestalih primjedbi grañana zahtijevaju od "Autotroleja" 
iznalaženje kvalitetnijeg rješenja, a u rješavanju ovog problema i pomoć Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu. Vijećnici MO Grad Trsat  takoñer izvješćuju o nezadovoljstvu Trsaćana, pa 
predlažu zajednički sastanak predstavnika Vijeća spomenuta 2 mjesna odbora i naših 
predstavnika. Nakon kraće rasprave Vijeće je donijelo  
 
Zaključak 

• Na svim daljnjim sastancima vezanim uz problem rješavanja voznog reda autobusne 
linije 1 g. Ivan Orešković i Zoran Kršul zaduženi su od strane Vijeća MO Pećine 
zastupati interese grañana Pećina koji su svoje nezadovoljstvo sadašnjim voznim 
redom izrazili već u više navrata. Tajnica će ih pravovremeno izvijestiti o zakazanim 
sastancima, nakon kojih će oni informacije prenijeti svim članovima VMO. 

 
AD 6 

            Predsjednica je na kraju podsjetila vijećnike da nam predstoji realizacija našeg već 
tradicionalnog programa "Pusni utorak na Pećinama". Neke od priprema su već izvršene ( tajnica 
je dogovorila s volonterima ureñenje dvorane i posluživanje djece, pripremu fritula u domu Crvenog 
križa, osmišljavanje i voñenje programa od strane studentice Anje Dabo ) napomenula je. 
Preostaje nam još dogovor oko nabavki slastica i napitaka za djecu, kao i prigodnih ukrasa za 
dvoranu i nagrada za najuspješnije maske i takmičare u pjevanju i plesu. U slučaju potrebe 
dogovarat ćemo se i telefonom. Vijećnici su potom donijeli slijedeći  
  
Zaključak 

•  
          Za koordinaciju sa djelatnicima O.Š. Pećine" i Vijećem MO zadužena je vijećnica 

Radojka Dragičević, te naša volonterka, djelatnica O.Š. Koraljka Boršić. Isto tako tko od 
članova Vijeća bude u mogućnosti pomoći će tajnici oko spomenutih potrebnih nabavki. 

 
 
Sjednica je završila u 19.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (3) stranice . 
 
 
 

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         
                                                  


