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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-22/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,          26. 11. 2014. 

 
 

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

1. sjednica VMO Pećine  održana je 26. studenog 2014. (srijedu) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Pećine, J.Polića Kamova 73 A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Veljko Karabaić, predsjednik VMO 
- Dubravka Travalja, zamjenica predsjednika VMO 
- Željko Ševerdija , član VMO 
- Slobodan Škalamera, član VMO 
- Sonja Čuić - Pavlinić, tajnica VMO. 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Zvonko Radočaj, član VMO  

 
 
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Pećine: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i zamolio vijećnike da se prije predlaganja dnevnog reda 
obavii prema već utvrđenoj proceduri svečana prisega za člana Vijeća MO Pećine g. Slobodana 
Škalameru, koji nije nazočio konstituirajućoj sjednici.  
Nakon obavljene procedure g. Slobodan Škalamera, potpisao je tekst prisege. 
Potom je  g. Veljko Karabaić predložio slijedeći:  
 
 

DNEVNI RED 

 
1. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora, 
2. Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Pećine, 

      3. Usvajanje pravila Mjesnog odbora Pećine, 
4. Usvajanje pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga 

odbora 
5. Usaglašavanje Prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu 
6. Prijedlog programa rada za 2015. godinu 
7. Razno 
 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić predložio je da osim njega, druga ovlaštena osoba za 
raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora bude gđa. Dubravka Travalja. 
 

Zaključak: 

  Vijećnici su jednoglasno prihvatili s prijedlog. 
 

AD 2 
 
Predsjednik je potom pozvao vijećnike na usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Pećine. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili poslovnik VMO Pećine. 
 
AD 3 
 
g. Veljko Karabaić, predložio je  usvajanje pravila Mjesnog odbora Pećine. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili pravila VMO Pećine. 
 
AD 4 
 
Predsjednik je predložio usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u 
razvoju mjesnog odbora, uz napomenu, da ovaj Pravilnik Vijeće može, ali i ne mora usvajati 
ukoliko ne želi. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u razvoju mjesnog odbora. 
 

AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić,  informirao je ukratko  prisutne vijećnike  o potrebi 
usaglašavanja Prioriteta komunalnih akcija za 2015.godinu, nakon dobivenih povratnih  informacija 
OGU za komunalni sustav, Rijeka prometa d.o.o. i Energa , gdje su naznačene okvirne cijene 
pojedinih zahvata  koje je moguće realizirati, kao i obrazloženja uz one koje nije moguće realizirati. 
Naime, VMO u prethodnom sazivu predložilo je 8 prioriteta, od kojih prva 2 po redoslijedu i prema 
njihovoj ocijeni najvažnija ( rekonstrukcija stubišta kod vrtića "Veseljko"- nastavak iz 2014.g. i 
postava pomičnih automatskih stupića na ulazu u Ul. Pećine kod kbr. Šetalište XIII div. 118 za 
2015.g. ) sada ne možemo uvrstiti za realizaciju. 
 U obrazloženju Rijeka prometa d.o.o. stoji, da se rekonstrukcija stepeništa mora izvesti u skladu s 
Lokacijskom dozvolom,te je isključeno rješenje da se izvede samo dio stubišnog kraka, što su 
tražili vijećnici. Zahvat u skladu s Lokacijskom dozvolom premašuje sredstva MO pa će se dalje 
planirati iz Plana redovnog održavanja cesta. Sredstva u iznosu od 103.000,00 Kn koja su kroz 
nekoliko proteklih godina izdvajana za realizaciju ovog zahvata do konca godine trebamo  
prenamijeniti jer su predviđena ranijih godina i za realizaciju u 2014.g. 
U obrazloženju za postavu pomičnih stupića stoji da se ne može staviti u plan za slijedeću godinu, 
jer ne postoji konačno rješenje uređenja prometa na širem području zahvata Ulice Pećine, tako da i 
ova sredstva za koja je predviđeno u 2015. cca 60.000,00 treba prenamijeniti.  
Zbog kratkoće vremena i zadanih rokova nemamo veliki izbor, napomenuo je predsjednik, pa su 
vijećnici nakon rasprave donijeli slijedeći 
 
 
 
. 
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Zaključak: 

 S obzirom da su za 2015.g. osigurana sredstva za prioritete u iznosu od 133.000,00 
kn, vijećnici drže da treba uvrstiti sve one predložene prioritete za 2015.g. koje je 
moguće realizirati do iznosa raspoloživih sredstava, a manji dio koji će nedostajati 
cca 15.000,00 kn, u dogovoru s Rijeka prometom d.o.o. nadomjestiti kroz prenamjenu 
103.000,00 kn., te iz preostalih sredstava cca 88.000,00 Kn sanirati sva veća 
oštećenja na nogostupima u Ul. J.Polića Kamovoj i Šetalištu XIII divizije. 

 
AD 6 
 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić i referent za mjesnu samoupravu gđa. Sonja Čuić – Pavlinić, 
ukratko su obrazložili način pripreme i provedbe  godišnjeg programa rada Vijeća MO za 2014.g., 
koji su uz ostale materijale vijećnicima dostavljeni na uvid. Nakon kraće rasprave vijećnici su 
donijeli  
Zaključak: 

 Svi programi iz 2014. g. prihvatljivi su, pa se od strane vijećnika ovlašćuju 
predsjednik i tajnica, da izvrše potrebne korekcije u programu  iz 2014. i za slijedeću 
sjednicu u prosincu pripreme Program rada VMO za 2015.g. te, prema istom i 
Financijski plan za 2015.g. 

 
AD 7 
 

1. g. Veljko Karabaić izvijestio je vijećnike da je član VMO g. Željko Ševerdija, podnio 
neopozivu ostavku na dužnost zamjenika predsjednika Vijeća mjesnog odbora Pećine, te 
predložio da ovu dužnost preuzme i  obnaša gđa. Dubravka Travalja. 

Zaključak: 

 Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog da gđa. Dubravka Travalja obnaša 
dužnost zamjenice predsjednika 
 

2. Rješavanje višegodišnjih  problema stanara u Ul.Pećine i predviđeni sastanak sa 
ovlaštenim predstavnicima zgrada   predložen od strane gđe Irene Miličević . 

      Zaključak: 

 Vijećnici su ovlastili g. Veljka Karabaića da u dogovoru s gđom. Irenom Miličević i 
predstavnicima komunalnih društava, čim prije, nakon 11. siječnja 2015.g. utvrdi 
točan datum i vrijeme održavanja sastanka, za koji će tajnica pravovremeno dostaviti 
pozive ovlaštenim predstavnicima stanara Ul. Pećine i vijećnicima. 

3. Predstojeće aktivnosti u prosincu vezane za doček Djeda Božićnjaka 10. i 11. prosinca. 
Zaključak: 

 Vijećnici su zaključili da tajnica VMO uz pomoć dosadašnjih volontera, obavi sve 
pripreme kao i prethodnih godina, te o ev. problemima, ili potrebnoj pomoći izvijesti 
predsjednika i vijećnike, od kojih će oni koji su u tim terminima slobodni  nazočiti 
događaju. 

4. Rješavanje tekućih problema vezano za područje komunalnog redarstva, održavanje 
čistoće i sl. 

Zaključak: 

 Vijećnici su zaključili da će sve zahtjeve građana u okviru spomenutih nadležnosti 
kao i do sada obavljati tajnica u dogovoru s predsjednikom Vijeća MO, te 
povremeno, prema potrebi o tome izvještavati vijećnike na sjednicama. 
 

Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


