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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-22/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka, 25.           studeni 2015. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 10. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

10.sjednica VMO Pećine  održana je 25. studenog 2015. (srijeda) s početkom u 18:00 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 
- Ante Alić,član VMO 
- Slobodan Škalamera, član VMO 
- Sonja Čuić - Pavlinić, tajnica VMO. 
 
Usvajanje zapisnika  9.sjednice VMO Pećine:  

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Veljko Karabaić, pozdravio prisutne vijećnike i predložio 
dnevni red kako slijedi; 
 
 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje PRIORITETA VMO Pećine za 2016.g. 
2. Izvješće o zajedničkom sastanku 10. studenog 2015.g. 

(predstavnici stanara Ul. Pećine, predstavnici, nadležnih gradskih službi, Vijeće MO) 
3. Izvješće o akciji besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. 
4. Predstojeće programske aktivnosti do konca 2015. 
5. Razno. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Dnevni red  prihvaćen je  jednoglasno , bez primjedbi. 
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AD 1 
Predsjednik, g. Veljko Karabaić pozdravio je nazočne članove i utvrdio da su se svi naši predloženi 
Prioriteti za 2016. prema dobivenoj povratnoj informaciji (- procijeni troškova nadležnih gradskih 
službi za svaki zahvat pojedinačno), uklopili u iznos sredstava osiguranih za realizaciju istih na 
terenu MO Pećine (cca136.000,00 kn). Kako smo ih već i u prijedlogu razvrstali prema važnosti za  
građane Pećina, odnosno redoslijedu izvođenja radova, molim vijećnike da iznesu svoje ev. 
primjedbe, predložio je. Nakon kraće rasprave, vijećnici su utvrdili da nema potrebe mijenjati 
redoslijed, pa su prioriteti za 2016.godinu usvojeni. 
Zaključak:  

 Vijećnici su jednoglasno usvojili Prioritete za 2016. godinu. 
AD 2 
Predsjednik je potom ukratko izvijestio vijećnike o održanom zajedničkom sastanku s ovlaštenim 
predstavnicima stanara Ul. Pećine, nadležnih gradskih službi i Vijeća MO održanom 10. studenog, 
u prostorijama MO kome su ispred Vijeća prisustvovali V.Karabaić, D. Travalja, A. Alić i tajnica 
MO. Po završetku sastanka zamolili smo ovlaštene predstavnike građana Ul. Pećine da nam 
dostave ukratko njihove primjedbe i prijedloge, koje ćemo razmotriti na Vijeću MO i danas donijeti 
zaključak o daljnjem postupanju. Temeljem zabilješki koje je vodila tajnica MO na tom sastanku i 
dobivenih pisanih primjedbi ovlaštenih predstavnika Ul. Pećine g. M. Maričića i I. Šimića, 
predsjednik je otvorio raspravu. Nakon rasprave, vijećnici su zaključili da se o svemu izvijesti 
Gradonačelnik i to kronološki o svim događanjima : sastancima, razgovorima i dogovorima koji su 
se vodili od početka mandata Vijeća MO u sadašnjem sazivu, odnosno u 2015.g. 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su zaključili da se odmah nakon sjednice Gradonačelniku hitno uputi 
zaključak Vijeća MO Pećine slijedećeg sadržaja: 
 

    Na inicijativu građana i Vijeća MO Pećine, 15. travnja 2015. u Odjelu GU za komunalni 
sustav održan je sastanak sa slijedećim temama:  
 

1. odvodnja oborinskih i fekalnih voda u Ul. Pećine 

2. radovi na plaži Grčevo 

3. lokacije kontejnera za smeće 

4. nogostup kod trgovine Brodokomerca, J.P.Kamova 91 

5. nogostup u Ul. J.P.Kamova 39 

6. saniranje kolnika u Ul. Pećine 

Na tom sastanku bili su prisutni: 
od strane predstavnika Ul. Pećine : Marjan Turković, Duško Luštica, Ivan Fučić, Arsenija Marečić, 
Sandra Arnold, Ankica Metikoš, Nikola Marinac, Ivica Šimić, Nada Badurina, Šahin Šuke, Damir 
Udvardi, Marina Tuhtan, Marin Maričić, Teodor Čandrlić,  
 
od strane Vijeća MO Pećine : Veljko Karabaić, Dubravka Travalja, Zvonko Radočaj 
od strane OGU za kom. sustav  i gradskih poduzeća :  Irena Miličević, Željko Vitas, Kristina 
Banić, te Dejan Liker, Zdenko Nikšić (RIJEKA PROMET d.o.o.) i Alen Bašić (KD Čistoća)   
 
Na sastanku je zaključeno;  

- razgovori će se nastaviti za 2 – 3 tjedna, kako bi se dali odgovori i informacije koje su građani tražili, 

- da će se poduzeti mjere rješavanja sanacije odvodnje (oborinske i fekalne vode) u Ul. Pećine. 

- da će se postaviti stupići na pločniku kod izlaza iz Ul. Pećine u pravcu grada (cca 30 m), 

- da će se izmaknuti kontejneri za otpad na izlazu Ul. Pećine u pravcu Martinšćice, 

- da će se postaviti ogledalo nasuprot izlaza iz Ul. Pećine na Šetalište XIII divizije, 

- da će se sanirati južni dio Ul. Pećine, oštećen od teških kamiona prilikom radova na izgradnji 2-3 

nove kuće, 

- zatraženo je da se Vijeću MO dostavi potpuna informacija u svezi započetih radova na plaži Grčevo, 

- zatraženo je da se Grad uključi u rješavanje problema prekomjerne buke i zagađivanja  

(pjeskarenje) od strane brodogradilišta V. Lenac, 

- zatražena je detaljna informacija i prezentacija projekta rekonstrukcije raskrižja na dijelu državne 
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ceste D8  na Plumbumu. 

Budući da od Odjela GU za komunalni sustav nismo dobili nikakve informacije u obećanom roku, 10. 
studenog ove godine ponovo su članovi Vijeća MO održali sastanak sa ovlaštenim predstavnicima stanara 
Ul. Pećine, na kojem su bili nazočni ; 

- od strane građana: Teodor Čandrlić, Marin Maričić, Marina Tuhtan, Ivica Šimić, Damir Udvardi, 

Arsenija Marečić, Marijan Turković 

- od strane Vijeća MO: Veljko Karabaić, Dubravka Travalja, Ante Alić 

- od strane nadležnih gradskih službi: Tatjana Pavačić, Ljubomir Stojnić (OGU za kom. sustav), te 

Bojan Liker i Elio Biasiol (Rijeka promet) 

Od strane predstavnika OGU za komunalni sustav i komunalnog društva RIJEKA PROMET d.o.o. dati su 
odgovori na problematiku: 

- po pitanju plaže Grčevo i nastavak radova, 

- po pitanju odvodnje oborinskih i fekalnih voda, 

- po pitanju buke i zagađenja od strane brodogradilišta V-. Lenac i 

- obrazloženje u svezi izgradnje rotora (dopis Hrvatskih cesta, Klasa: 340-03/14-01/295-20, Ur.broj: 

345-554/390-2015  od 03.11. 2015.g.) 

 
 
 

Temeljem prethodno iznesenog, Vijeće MO Pećine na svojoj sjednici održanoj 25. studenog donijelo 
je slijedeće zaključke: 
 
 

 da se nastave radovi na sanaciji odvodnje oborinskih i fekalnih voda ,obzirom da su  
dosadašnji   radovi donekle popravili situaciju, 
 

 da se od nadležnih službi nastavi praćenje situacije prilikom većih količina oborina, te  
da se Vijeće o svemu kontinuirano informira,  
 

 da se obustave daljnji radovi na izgradnji šetnice na plaži Grčevo u pravcu zapada do 
svekolike prezentacije navedenog projekta iz razloga gubitka plaže, odnosno smanjenje 

                  veličina  plaže čime bi kupači bili zakinuti. ( Širina šetnice 3 m ? ), 
 

 da se od strane nadležnih službi Grada poduzmu sve zakonske mjere u svezi zaštite od  
                  prekomjerne buke i zagađivanja zraka i mora od strane brodogradilišta V. Lenac, 
  

 da se na adekvatan mogući način Vijeće MO Pećine s problematikom navedenog problema 

uključi u zajedničkoj koordinaciji sa Općinom Kostrena, 

 

 da se ponovo zatraži postavljanje stupića na izlazu iz Ul. Pećine u pravcu grada 

 

 da se u prioritete za 2016.g. za saniranje nerazvrstanih cesta uvrsti sanacija južnog dijela Ul. 

Pećine i 

 

 da se po završetku izrade projektne dokumentacije – Rekonstrukcija raskrižja na dijelu državne 

ceste D8, raskrižje dionica 004 i 104 ( raskrižje Ul. Šetalište XIII divizije i Ul. J. Polić Kamove) 

omogući Vijeću MO uvid u građevinsko i prometno rješenje, te rješenje odvodnje, kao i 

izlaganje projekta.  
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AD 3.   
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike o održanoj programskoj aktivnosti : Besplatno mjerenje tlaka i 
šećera u krvi, koje je u suradnji s djelatnicama Doma Crvenog križa obavljeno u četvrtak, 
5.studenog od 9 do 11 sati u prostoru MO. Iako je u sredstvima javnog priopćavanja, na našoj  web 
stranici i putem plakata objavljen poziv građanima,odaziv je bio vrlo mali, svega 7 građana.  
 
Zaključak: 

 Vijećnici drže da je uzrok malom odazivu građana taj, što se mjesečno jednom ova 
akcija provodi u Klubu umirovljenika Pećine gdje zdravstvenu kontrolu mogu obaviti 
svi zainteresirani Pećinari, pa će se u slijedećoj godini obaviti razgovor sa 
djelatnicima CK i Kluba, kako  bismo uskladili termine, odnosno lokaciju gdje će se 
ubuduće obavljati ova aktivnost. 

AD 4.  
 
Predsjednik je izvijestio vijećnike da je prijedlog financijskog plana VMO Pećine pripremljen i 
dostavljen vijećnicima s materijalima za sjednicu, a isti će se konačno usvajati u prosincu, pa 
ukoliko ima primjedbi zatražio je od vijećnika da ih iznesu, kako bismo mogli primjedbe uvrstiti do 
konca prosinca. Od ostalih programskih aktivnosti u prosincu imamo doček Djeda Božićnjaka, pa 
je već i dio priprema izvršen. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su bez primjedbi usvojili prijedlog financijskog plana VMO za 2016.g. uz 
mogućnost ev. izmjena do konačnog usvajanja u prosincu.  
 

AD 5    
 
- Obavljen je razgovor sa djelatnicima O.Š. Pećine, vrtićem "Veseljko" i volonterima vezano uz 

datum dočeka Djeda Božićnjaka , pa je potvrđen termin za 10. i 11. prosinac u 17.30 sati. 
- Predsjednik i tajnica zaduženi su za narudžbe i nabavke prema našem programu i fin. planu za 

Djeda Božićnjaka, a zamjenica predsjednika D. Travalja i ostali članovi VMO koji budu u 
mogućnosti da pomognu u realizaciji ove programske aktivnosti kojoj predsjednik zbog 
putovanja ne može prisustvovati. 

- Potvrđen je termin za održavanje posljednje sjednice Vijeća MO u tekućoj godini - 21. prosinac 
u 17 sati i dogovoreno da nakon sjednice u 18 sati pozovemo na naše tradicionalno 
blagdansko druženje članove Vijeća MO iz prethodnog saziva. Predsjednik i tajnica i zaduženi 
su za potrebne narudžbe i nabavke za ovu prigodu. 

- Tajnica je zadužena da izvijesti nadležne u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu o potrebi 
zamijene rasvjetnog tijela – stare lampe, ispred ulaza u MO za senzorsku rasvjetu,kako ne bi 
bilo problema oko otključavanja i zaključavanja ulaznih vrata u MO, jer se sada ulaz može 
osvijetliti tek nakon otvaranja vrata uključivanjem sklopke u hodniku MO.   

 
 
 
Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima i 
zaključio sjednicu.  
 
Sjednica je završila u 20:20 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri  (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


