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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-22/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2  
Rijeka,          29.03. 2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 7/2. SJEDNICE VMO  
 

7. sjednica VMO Pećine održana je 29.ožujka 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.   Izvješće o realizaciji programa "Karnevalska fešta" 8.03.2011. 
            2.   Programske aktivnosti MO-a za 2011. i njihovo financiranje ( informacija). 
            3.   Informacija Direkcije ZKD vezano za prioritete u 2011.g. 
            4.   Predstojeće aktivnosti Vijeća MO  ("Veseli Uskrs na Pećinama"). 
            5.   Tekuća problematika. 
            6.   Razno 
            . 
         
              U prilogu dostavljamo: 
              - zapisnik sa 6. sjednice VMO. 
               

 
 

 
 

Dnevni red,  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
            Članica vijeća MO gña. Dragičević Radojka ukratko je izvijestila vijećnike koji nisu nazočili 
dogañaju, da je tradicionalna  karnevalska fešta "Pusni utorak na Pećinama" i ove godine izuzetno 
uspješno organizirana. Djeca, roditelji kao i djelatnici škole bili su izuzetno zadovoljni kako 
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programom, tako i sa dočekom u prikladno ukrašenoj dvorani uz bogatu ponudu prigodnih slastica. 
Prilikom nabavki ukrasa, nagrada, napitaka i slastica pridržavali smo se našeg programa i 
financijskog plana, tako da su svi troškovi uredno podmireni, bez prekoračenja. 
 
Zaključak 

• Vijećnici su zaključili da ova karnevalska fešta zaista svake  godine oduševi naše 
najmlañe sugrañane, pa naredne godine možemo pokušati tijekom karnevala 
upriličiti i jednu maškaranu zabavu za odrasle Pećinare. 

 
AD 2  
          Predsjednica je ukratko izvijestila vijećnike o zaprimljenim informacijama Povjerenstva za 
ocjenu programa, te navela da nam je Odjel GU za sport i tehničku kulturu za program sportskih 
aktivnosti odobrio 2.600,00 kn , Odjel za poduzetništvo za program "Biramo naj okućnicu, balkon 
.." 800,00 Kn.  Ova dva programa sufinancira i Odjel za gradsku samoupravu, te uz to još 4 
programa koja smo predložili, sve u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. Povjerenstvo je zbog 
nedostatnog učešća roditelja u pripremi i realizaciji programa Djeda Božićnjaka ili Svetog Nikole 
utvrdilo da u spomenutim programima trebaju biti uključena najmanje 3 roditelja, te da  
sufinanciranje roditelja za poklon pakete iznosi najmanje 20,00 kn,a maksimalna vrijednost poklon 
paketa za djecu iznosi 70,00 kn.Isto tako visina reprezentacije za pojedini program ne može 
prelaziti 50% sredstava od ukupne vrijednosti programa ( bez donacija) izuzev poklon paketa za 
djecu koji ne uključuju nabavku igračaka.  
 
Zaključak  

• Vijećnici su usvojili izvješće i primjedbe Povjerenstva, vezano uz program Djeda 
Božićnjaka i Sv. Nikole, te zaključili da o svemu treba roditelje pravovremeno 
obavijestiti, najkasnije početkom studenog ove godine. 

 
 
AD 3  
        Gña. Miljana Badurina podsjetila je vijećnike da smo na prošloj sjednici za izradu financijskog 
plana za 2011.g. zadužili gosp. Oreškovića, tajnicu i nju osobno, te je isti sačinjen temeljem 
dostavljenih nam uputa i proslijeñen financijskoj službi, a prethodno i vijećnicima na uvid zbog ev. 
primjedbi. Za 2 vijećnika koji su novi u tekućem mandatu pripremljena je i dostavljena preslika  
spomenutih uputa, kako bi se detaljnije informirali, a ostalima je već poznato financiranje 
programskih aktivnosti. Bitnih izmjena u odnosu na ranije nema. 
 
Zaključak  

• Vijećnici su usvojili informacije. 
 
  

AD 4 
          Predsjednica je izvijestila vijećnike o tome da je prostor MO Pećine, odreñen kao jedan od 
četiri popisna centra u Rijeci ( PC –ISTOK ), pa se sve do završetka aktivnosti oko popisa 
stanovništva naša dvorana ne može koristiti. Tajnica je o tome informirala  stalne korisnike 
prostora, no i mi ćemo morati realizaciju našeg  predstojećeg  programa " Veseli Uskrs na 
Pećinama" prilagoditi nastaloj situaciji. Nakon kraće rasprave vijećnici su donijeli slijedeći 
 
Zaključak  

• Dječju radionicu organizirati ćemo u dogovoru s djelatnicima vrtića "Veseljko" u 
njihovom prostoru. Voditeljica radionice Koraljka Boršić predložila je da to bude u 
utorak 19.04.2011., pa će gosp. Orešković i tajnica još sve detalje dogovoriti u vrtiću. 

       
 

AD 5 
           Gña. Badurina informirala je vijećnike da smo zaprimili  odgovor Direkcije zajedničke kom. 
djelatnosti, vezano za naš upit prilikom  utvrñivanja prioriteta za 2011.g. Na naše traženje za 
ulaganje većih sredstava u ureñenje nogostupa u Ul. J. Polić Kamovoj, naš prijedlog nije mogao 
biti usvojen zbog nedostatka financijskih sredstava. Što se tiče stubišta uz vrtić "Veseljko", Rijeka 
promet d.d. provesti će u što kraćem roku više aktivnosti ( uvid u prostorni plan, utvrditi vlasništvo 
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zemljišta na novoj trasi stubišta, utvrditi aktivnosti koje prethode gradnji, procijeniti vrijednost izrade 
projekta i gradnje stubišta prema prostornom planu i analizirati mogućnost rješenja problema 
izdvajanjem postojećeg stubišta postavom ograde).Nakon dovršetka navedenih aktivnosti odlučiti 
će se o daljnjem postupanju. 
 
Zaključak   

• Vijećnici su usvojili informaciju i zadužili tajnicu da ispita kako dalje treba postupiti 
Vijeće MO prilikom uvrštavanja prioriteta za narednu godinu vezano za ovo stubište, 
odnosno izdvajanje potrebnih sredstava.   

 
AD 6 
 
          - Ovlašteni predstavnici zgrada 17 i 37 A ,g. Podgorac i Pavletić, te g. Miškulin djelatnik 
"Čistoće" d.d. zatražili su pomoć Vijeća MO, vezano za učestali problem kod pražnjenja 
kontejnera. Naime, zbog nepropisnog parkiranja, vozilu "Čistoće" onemogućen je prilaz 
spomenutim zgradama, pa se kontejneri ne mogu prazniti po redovnom programu. Zatražili su da 
se izvrši zajednički očevid sa predstavnicima Vijeća MO i Rijeka prometa, kako bi se iznašlo 
najbolje moguće rješenje. Tajnica je prema dogovoru na prošloj sjednici utvrdila s g. Ausiliom ( 
Rijeka  promet) zajednički očevid zbog postave zaštitnih stupića kod autobusnog stajališta u Ul. 
J.P.Kamovoj 55 – 63 za 28. travnja, pa su istoga dana izvršena oba , kojima su ispred MO 
prisustvovali gosp. Zvonko Radočaj i tajnica MO. Gosp. Radočaj i tajnica izvijestili su vijećnike o 
prijedlozima svih zainteresiranih u postupku, mišljenju struke  i mogućem riješenu koje je predložio 
gosp. Ausilio, pa su vijećnici nakon kraće rasprave donijeli slijedeći 
 
Zaključak 

• Dopisom od Rijeka- prometa zatražiti da se ispred svih ulaza u zgrade u J.Polić 
Kamovoj ulici, žutom bojom obilježi zabrana parkiranja kako bi se omogućio pristup 
interventnim vozilima. 

• Zatražiti obilježavanje zabrane parkiranja žutom bojom i na odvojku iz Ul. J.Polić 
Kamove prema zgradama kbr. 17 i 37 A. 

-   Predsjednica je izvijestila vijećnike da će zbog popisa stanovništva biti otežan rad tajnice u 
travnju, pa kako bismo sve naše aktivnosti vezane za realizaciju  predstojećih programa obavili 
pravovremeno, tajnica će stupiti u kontakt sa svim našim suorganizatorima, suradnicima i 
volonterima, te okvirno dogovoriti datume održavanja pojedinih sportskih natjecanja u svibnju. 
Isto tako, pripremiti će poziv grañanima i  za akciju "Biramo naj okućnicu ....". koja bi trebala biti 
okončana najkasnije do 15. lipnja, kako bismo mogli obilježavanje Dana MO Pećine održati u 
petak 17. lipnja. Zbog praznika i blagdana u lipnju, bilo bi dobro da sve aktivnosti obavimo do 
tada, jer već početkom srpnja počinju godišnji odmori. O svemu ćemo se detaljnije  dogovoriti 
još na slijedećoj sjednici, koju bismo održali koncem travnja, o čemu će vas tajnica izvijestiti. 

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

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Sonja Čuić -Pavlinić  

Predsjednik VMO Pećine 
Miljana Badurina 

 
  

 
 
 
 

         


