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IZVIJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA PEĆINE 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO  31. PROSINCA 2019. GODINE 
 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
 
Vijeće Mjesnog odbora Pećine je tijekom 2019. godine: 
• utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 

građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora (putem održanih sastanaka s građanima, pojedinačnih zahtjeva 
građana i procjenom članova Vijeća), 

• utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane  s područja mjesnog odbora, 

• utvrdilo ostale potrebe i interese građana prema pojedinačnim zahtjevima građana i 
procjenom članova vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, djelom ih uvažilo i 
uneslo u prijedloge programa aktivnosti – rada vijeća mjesnog odbora, 

• izradilo program rada Vijeća, 
• izradilo i usvojilo financijski plan Vijeća i rebalans financijskog plana. 

 
 

2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 
Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Pećine  
Vijeće Mjesnog odbora Pećine održalo je 12 sjednica s ukupno 62 točke dnevnog reda i 27 
rasprava pod točkom razno, ukupno 89 točaka.  

       
      Sastanci 

U cilju rješavanja određenih pitanja i problema (komunalna i druga problematika) Vijeće 
Mjesnog odbora Pećine organiziralo je: 
• Sastanak s građanima u vezi prometovanja ulicom Pećine – 6. veljače 2019. 
• Sastanak s građanima i predstavnicima Hrvatskih cesta d.o.o. vezano za prezentaciju 

projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 (raskrižje ulica Šetalište Trinaeste 
divizije i Janka Polića Kamova) – 9. travnja 2019. 

• Sastanak sa predstavnicima TD Rijeka promet d.d., TD Rijeka plus d.o.o. i Hrvatskih 
cesta d.o.o. u vezi prijedloga građana za uvođenje naplate parkiranja u ulici Janka 
Polića Kamova – 11. srpnja 2019. 

• Na prijedlog Andreja Poropata, predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke, 
organiziran je sastanak sa predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, 



TD Rijeka promet d.d. i Hrvatskih cesta d.o.o. vezi parkiranja vozila, brzine 
prometovanja i povećanje pješačkih prijelaza – 13. studenoga 2019. 

 
 
3. Pokrenute inicijative vijeća 

 
Vijeće Mjesnog odbora Pećine iniciralo je slijedeće: 

• Parkiranje vozila u koso na lijevoj strani ulice Janka Polića Kamova.  
- TD Rijeka promet d.d. nije prihvatilo prijedlog. 

• Prezentacija projekta SULPiTER u prostorijama TD Rijeka promet d.d.  
- Ista je održana 16. listopada 2019. 

 
 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja (ekološke akcije, akcije čišćenja) 
 
Vijeće Mjesnog odbora Pećine uključilo se u sagledavanje stanja komunalnog nereda na 
području mjesnog odbora (obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenta za 
mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne 
infrastrukture i stanja rješavanja po istima)  

 
 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 
Vijeće Mjesnog odbora Pećine nije organiziralo aktivnosti iz ovog područja. 

 
 

6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 
 
Vijeće Mjesnog odbora Pećine nije organiziralo aktivnosti iz ovog područja. 

  
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

 
Vijeće Mjesnog odbora Pećine organiziralo je slijedeće aktivnosti iz područja kulture: 
• Pusni utorak (maškarana povorka i zabavni program) – 5. ožujka 2019.  
• Veseli Uskrs (likovna radionica) – 8. travnja 2019. 
• Dan Mjesnog odbora Pećine (polaganje vijenaca na 3 spomen obilježja, obilazak  

pećinskih plaža, izložba fotografija grada Rijeke i kulturno-zabavni program)  
– 15. travnja i 8. svibnja 2019.   

• Sveti Nikola (glazbeni program učenika Osnovne škole Pećine) – 5. prosinca 2019.  
 

       U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je 318 korisnika, od čega 95 kao 
gosti.  
U provedbi programa sudjelovali su Osnovna škola Pećine, Dječji vrtić Veseljko, Maškarana 
grupa Lako ćemo, Nataša Klarić i Theodor de Canziani. 
 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 
U sklopu sportskih programskih aktivnosti održan je 15. travnja 2019. rukometni turnir za 
najmlađe   
Turnir je okupio 90 sudionika, od čega 40 kao gosti.  
U provedbi turnira sudjelovali su Rukometni klub Pećine i Osnovna škola Vladimir Gortan. 
 
 
 
 
 



9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 
Vijeće Mjesnog odbora Pećine organiziralo je za djecu slijedeće programe: 
• Pusni utorak (maškarana povorka i zabavni program) – 5. ožujka 2019.  
• Veseli Uskrs (likovna radionica) – 8. travnja 2019. 
• Rukometni turnir – 15. travnja 2019.  
• Sveti Nikola (glazbeni program i podjela poklona) – 5. prosinca 2019. 

 
Navedene programske aktivnosti okupile su ukupno 363 korisnika, od kojih 135 kao gosti. 
U provedbi programa sudjelovali su Osnovna škola Pećine, Osnovna škola Vladimir Gortan, 
Dječji vrtić Veseljko, Maškarana grupa Lako ćemo i Rukometni klub Pećine. 

 
Vijeće Mjesnog odbora Pećine u sklopu programa Sveti Nikola poklonilo je Udruzi za zaštitu 
obitelji Rijeka 18 slatkih poklon paketa. 

 
10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 

 
Program rada Vijeća Mjesnog odbora Pećine ostvaren je kroz slijedeće programske 
aktivnosti: 

 
1. Pusni utorak 
2. Veseli Uskrs  
3. Dan Mjesnog odbora Pećine 
4. Dan zaštite životinja 
5. Sveti Nikola 
6. Redovna aktivnost Vijeća MO 

 
1. Pusni utorak – 5. ožujka 2019.  

• program: maškarana povorka i zabava  
• broj korisnika: ukupno 85, od čega 15 kao gosti 
• suradnja: Osnovna škola Pećine i Maškarana grupa Lako ćemo 

 
Za realizaciju programske aktivnosti Pusni utorak utrošeno je ukupno:  
2.888,33 kn. 

 
Izdaci iz općih prihoda:        
129001 programska aktivnost MO 
ugovor o autorskom honoraru         1.000,00 kn 
reprezentacija                1.180,38 kn 
ukrasi i nagrade         707,95 kn 
Ukupno:        2.888,33 kn 

 
2. Veseli Uskrs – 8. travnja 2019. 

• program: likovna radionica  
• broj korisnika: ukupno 30 
• suradnja: Osnovna škola Pećine i Dječji vrtić Veseljko 

 
Za realizaciju programske aktivnosti Veseli Uskrs utrošeno je ukupno:  
1.492,58 kn. 

 
Izdaci iz općih prihoda:        
129001 programska aktivnost MO 
reprezentacija             487,56 kn 
materijal za radionicu               2.555,42 kn 
Ukupno:        3.042,98 kn 
 
 
 
 



3. Dan Mjesnog odbora Pećine – 15. travnja i 8. svibnja 2019. 
• program: polaganje vijenaca, rukometni turnir za najmlađe,  

obilazak Ville Ružić i kulturno-zabavni program 
• broj korisnika: ukupno 135, od čega 40 kao gosti 
• suradnja: UABA grada Rijeke – podružnica Pećine, Osnovna škola Pećine, 

Rukometni klub Pećine i Osnovna škola Vladimir Gortan 
 

Za realizaciju programske aktivnosti Dan Mjesnog odbora Pećine  utrošeno je    
ukupno: 5.349,85 kn. 

 
Izdaci iz općih prihoda:        
129001 programska aktivnost MO 
ugovor o autorskom honoraru    1.000,00 kn 
reprezentacija          1.001,10 kn 
medalje za rukometni turnir       968,75 kn 
vijenci       1.000,00 kn 
izrada fotografija      1.200,00 kn 
pokloni za organizatore obilježavanja Dana MO    180,00 kn 
Ukupno:        5.349,85 kn 

 
4. Dan zaštite životinja – 4. listopada 2019. 

• program: druženje građana s kućnim ljubimcima, tombola i prikupljanje donacija za 
Sklonište Lič 

• broj korisnika: ukupno 33 
• suradnja: Veterinarska stanica Rijeka i Sklonište Lič 

 
Za realizaciju programske aktivnosti Dan zaštite životinja utrošeno je ukupno: 
1.842,71 kn. 

 
Izdaci iz općih prihoda:        
129001 programska aktivnost MO 
reprezentacija             266,17 kn 
artikli za domaće ljubimce i tombolu          1.576,54 kn 
Ukupno:        1.842,71 kn 

 
5. Sveti Nikola – 5. prosinca 2019. 

• program: glazbeno-scenski program  
• broj korisnika: ukupno 158, od čega 80 kao gosti  
• suradnja: Osnovna škola Pećine i Maškara grupa Lako ćemo  

 
Za realizaciju programske aktivnosti Sveti Nikola utrošeno je ukupno: 
3.283,30 kn. 

 
Izdaci iz općih prihoda:        
129001 programska aktivnost MO 
reprezentacija             973,30 kn 
slatki pokloni      2.310,00 kn 
Ukupno:        3.283,30 kn 

 
 
6. Redovna aktivnost Vijeća Mjesnog odbora Pećine: 1.384,25 kn  

reprezentacija      1.384,25 kn 
 
 
 
 
 
 
 



11. Prihodi i rashodi  
 

Vijeće Mjesnog odbora Pećine je sukladno Financijskom planu za 2019. godinu za programske 
aktivnosti utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
Pusni utorak        2.888,33 kn 
Veseli Uskrs         3.042,98 kn 
Dan Mjesnog odbora Pećine      5.349,85 kn 
Dan zaštite životinja       1.842,71 kn 
Sveti Nikola        3.283,30 kn 
Redovna programska aktivnost Vijeća MO      1.384,25 kn 
Ukupno:      17.791,42 kn 

 
 Računalne usluge          425,00 kn 
 Ukupno:      18.216,42 kn 
 
 

Napomena: 
Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke utrošen je iznos od 
375,00 kn za otvaranje zasebnog računa Mjesnog odbora Pećine, kao i iznos od 50,00 kn za 
podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2019. godinu.  

 
 

PLAN PRIHODA: 
 

OPĆI PRIHODI:         
1. Programska aktivnost MO 129001 21.950,00 kn 

   
UKUPNO PRIHODI:    21.950,00 kn 

 
   
 

RASHODI OSTVARENJE: 
 

   OPĆI RASHODI:         
1. Programska aktivnost MO 129001 18.216,42 kn 

 
UKUPNO RASHODI:                                   18.216,42 kn 

 
 

 
 
 

Predsjednik Vijeća MO Pećine 
 

     Željko Ševerdija 


