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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/16-22/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka, 23.           veljača  2016. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 12. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

12.sjednica VMO Pećine  održana je 23. veljače 2016. (utorak) 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  11.sjednice VMO Pećine 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Veljko Karabaić, pozdravio prisutne vijećnike i predložio 
dnevni red kako slijedi, uz napomenu da ćemo isti dopuniti ( u odnosu na onaj koji smo vijećnicima 
dostavili u pozivu) na zamolbu našeg župnika, te pod točkom 6. dobiti najnovije izvješće i 
prezentaciju  župnika Vjekoslava Kovača o predstojećoj rekonstrukciji crkve Sv. Obitelji na 
Pećinama : 

 
 DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Izvješća o radu  Vijeća MO Pećine za 2015.g. 

i Fiskalizacija za 2014.g 
2. Izvješće o programskoj aktivnosti : Pusni utorak na Pećinama. 

 ( Rebalans – izmjena pozicija) 
3.   Godišnje izvješće o stanju komunalnog nereda i oštećenju komunalnih 

            objekata  na terenu MO - informacija 
            4.   Problem parkiranja i prometa u Ul. J.P.Kamovoj 17 i 37 A - informacija 
            5.   Radovi na Grčevu – informacija 
            6.   Rekonstrukcija crkve Sv. Obitelji na Pećinama – prezentacija 
            7.   Razno: 

- Kontrola brzine vožnje u Ul. Šet. XIII div.  
- Ogradni zid u J.P.Kamovoj kbr. 94-96 – očevid  
- Oštećenje kolnika Ul. Pećine  
- Stepenište u J.P.Kamovoj 91 
- Izgradnja rotora na Plumbumu  
- financiranje programskih aktivnosti – upute i dr.        

 

 

Dnevni red je  prihvaćen jednoglasno , bez primjedbi. 
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AD 1 

Predsjednik, g. Veljko Karabaić informirao je ukratko vijećnike o fiskalizaciji  za 2015.g.,odnosno 
dokumentima temeljem kojih je ista pripremljena za usvajanje  Vijeća MO, kao i godišnje 
Izvješće o radu Vijeća u 2015.g. koje je vijećnicima dostavljeno u materijalima za sjednicu. 
Zaključak:  
 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili Izvješće o radu Vijeća MO Pećine za 2015.g. kao i 
dokumente fiskalizacije za 2015.g. 

 
 

AD 2 

Predsjednik je potom vijećnike izvijestio o uspješno provedenoj programskoj aktivnosti 9. 
veljače, Pusni utorak na Pećinama, te od O.Š. Pećine dodijeljenoj Zahvalnici mjesnom odboru 
Pećine za dobročinstvo i odanost prema školi.  Prilikom izrade financijskog plana za 2016. još 
nismo bili upoznati s informacijom da maškarana udruga „Lako ćemo“ nije u mogućnosti 
ispostaviti račun za njihove usluge. U pripremi ove programske aktivnosti  predvidjeli smo i 
planirali u Financijskom planu poziciju „ostale usluge“. Zbog promjene načina plaćanja prema 
izvođaču potrebno je izvršiti preraspodjelu pozicija u programu Pusni utorak na Pećinama. 
Sklopljen je Autorski ugovor br.1/2016 s voditeljem grupe Urošem Dukićem na planirani iznos od 
800,00 kn, te se utvrđuje potreba povećanja pozicije osobne i intelektualne usluge  i smanjenje 
pozicije ostale usluge u iznosu od 800,00 kn. Sukladno navedenom potrebno je napraviti 
rebalans financijskog plana tijekom 2016. godine zaključio je izviješće g. Karabaić.  
 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti: 
Pusni utorak na Pećinama, te zaključili da se unutar spomenute aktivnosti, 
izvrše potrebne zamjene planiranih pozicija Financijskog plana MO Pećine za 
2016.g. prema navedenom obrazloženju predsjednika Vijeća MO. 
 

 

 

AD 3 

G.Veljko Karabaić, podsjetio je vijećnike da tijekom godine u tajništvu MO zaprimamo razne 
primjedbe građana vezano za komunalni nered i oštećenja komunalnih objekata. Neke od njih 
uočavaju i prijavljuju  sami vijećnici, kao i tajnica prilikom obilaska terena, pa smo tijekom godine 
o tome povremeno i raspravljali. Sve prijave tajnica dostavlja tijekom godine komunalnom redaru 
i nadležnim gradskim službama na rješavanje. Nakon dobivenih povratnih informacija tajnica 
sačini koncem godine izvješće za 12 mjeseci, koje su vijećnici dobili na razmatranje kako bismo 
ga mogli usvojiti. 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su jednoglasno, bez primjedbi usvojili godišnje izvješće o komunalnom 
neredu i oštećenjima komunalnih objekata. 

  
AD 4    
 
Predsjednik je informirao vijećnike o učestalim pozivima i upitima stanara Ul. J. Polić Kamove i 
37A, kao i zaprimljenim pisanim materijalima ovlaštenog predstavnika zgrade g. Pavletića, 
vezano za  izvođenje radova- saniranje krovišta na poslovnim prostorima u Ul. J. Polića 
Kamova, odnosno nastalim problemima u prometovanju vozila na odvojku iz J.P.Kamove prema 
sjevernoj strani spomenutih zgrada. Nakon dobivene povratne informacije komunalnog redara g. 
Srđana Stupara, koji nas je izvijestio, da su vlasnici poslovnog prostora postupili po svim 
zakonskim propisima prilikom izvođenja radova na krovu,te da nije uzurpirano gradsko zemljište( 
jer je u zahtjevu za sanaciju krovišta priložena  sva potrebna dokumentacija o vlasništvu), koje 
su do sada, niz godina koristili stanari spomenutih zgrada kao parkiralište – okretište, treba 
istaknuti da je privatno vlasništvo po zakonu neprikosnoveno, što znači da Grad, pa tako ni 
Vijeće MO, nije nadležno za rješavanje ovakvih sporova, već se isti mogu rješavati isključivo 
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putem sudskog postupka,napomenuo je g. Karabaić i predložio slijedeće; 
Imajući razumijevanja za nastale probleme stanara po pitanju parkiranja i okretanja vozila na vrlo 
maloj površini njihove okućnice – parkirnog prostora, kao i uključivanja u promet na Ul. J. Polić 
Kamovu, možemo u ime Vijeća MO zatražiti od stručnih službi „Rijeka prometa d.o.o.“ da izvrše 
očevid na licu mjesta i ispitaju mogućnost postavljanja nove (ili dopune prijašnje) horizontalne i 
vertikalne signalizacije, kojom bi se vozilima koja se uključuju iz spomenutog odvojka omogućilo 
nesmetano i sigurno uključivanje u promet u Ul. J. Polića Kamova. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su suglasni s prijedlogom predsjednika da se zatraži od „Rijeka prometa 
d.o.o.“ zajednički očevid i u nastalim novim uvjetima ev. prilagodi horizontalna i 
vertikalna signalizacija, o kome će tajnica izvijestiti ovlaštenu osobu stanara 
zgrade J.P.Kamova 17. 
 

AD 5  

 
g. Karabaić informirao je vijećnike o najnovijim događanjima vezano uz radove na plaži Grčevo  i 
zaprimljenim obavijestima stanara Ul. Pećine, putem telefona i E-mail pošte. Ukratko je 
kronološki podsjetio vijećnike o svim dosadašnjim sastancima,dogovorima i donesenim  
zaključcima po pitanju uređenja, odnosno saniranja oštećenja Pećinskih plaža. Spomenuo je i 
posljednji zaprimljeni odgovor Gradonačelnika od 28.studenog, gdje on navodi da je obaviješten 
od OGU za komunalni sustav da su njihovi predstavnici prisustvovali našem zajedničkom 
sastanku 10. studenog 2015.,te da naš dopis sadrži konstataciju dogovorenog ( zaključak 3. – 

„ 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“ ) i vjeruje da ćemo s nadležnim gradskim službama 
uspješno riješiti navedene probleme. Nakon toga  
6. veljače 2016. godine g. Maričić javlja da se na Grčevu i ostalim plažama obavljaju neki radovi 
(obilježavanje) i dostavlja nam fotografije uz napomenu da je to suprotno svim dosadašnjim 
zaključcima na prethodnim sastancima. 
8. veljače, u ime Vijeća MO zatražili smo od gđe. Miličević obrazloženje putem elektronske pošte 
uz prigovor i fotografije g. Maričića, te isto proslijedili Gradonačelniku na znanje. 
15. veljače zaprimili smo odgovor gđe. Miličević, koji smo proslijedili g. Maričiću, odnosno 
stanarima Ul. Pećine. 
16. veljače, g. Maričić nam dostavlja primjedbe građana na odgovor gđe. Miličević. 
17.veljače – kako ni mi, ni građani nismo zadovoljni odgovorom gđe. Miličević, proslijedili smo 
njezin odgovor i primjedbe na odgovor s fotografijama ( u ime građana Ul. Pećine) 
Gradonačelniku kako bi imao na uvid kompletnu prepisku vezano za ovaj problem.  
Prema našim normativnim aktima, odnosno Poslovniku Vijeća MO Pećine, mi smo poduzeli sve 
što je bilo moguće u okvirima nadležnosti Vijeća MO, zaključio je izlaganje g. Karabaić i zamolio 
vijećnike za donošenje zajedničkog zaključka; 
 
Zaključak: 
 

 Kako se ovaj zahvat- radovi na plažama izvode pod naslovom „održavanje na 
pomorskom dobru“, možemo se suglasiti s nezadovoljnim građanima da se radi o 
većem investicijskom građevinskom zahvatu koji podliježe obvezi ishođenja 
građevinske dozvole uz sve potrebne studije koje trebaju prethoditi građenju na 
pomorskom dobru. Kao vijećnici, predstavnici svih građana Pećina, očekivali smo 
da se ispoštuje naš zajednički zaključak i dogovor sa predstavnicima OGU za 
komunalni sustav:“ da se svi radovi obustave dok se građanima Pećina ne 
prezentira kompletan projekt uz detaljno obrazloženje“. Kako to nije učinjeno, mi 
dajemo podršku građanima da pravo na informaciju ostvare na neki  drugi mogući 
način, jer putem Vijeća MO Pećine, ma koliko se mi kao vijećnici zalagali, to nisu 
uspjeli. 
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AD 6 
 
Predsjednik i vijećnici pozdravili su vlč. Vjekoslava Kovača, župnika župe Sv. Obitelji na 
Pećinama, koji je potom uz prezentaciju (powerpoint) informirao vijećnike o projektu buduće 
župne crkve. Između ostalog, spomenuo je da je prikupljanje dobrovoljnih novčanih priloga u 
tijeku, te da je od građana Pećina prikupljen već znatan dio, iako još  nedostatno, da se kroz 2 
godine kako su planirali, krene u realizaciju. U svakom slučaju, pomoglo bi ukoliko se vijećnici 
prisjete imena i adresa starijih Pećinara, starosjedioca, koji moguće više ne stanuju tu, ali bi se 
moguće uključili kao donatori na uređenju crkve, zaključio je.  
G. Karabaić zahvalio se župniku u ime Vijeća MO na prezentaciji i detaljnim obrazloženjima. 
 
Zaključak: 

 Ukoliko se uspiju prisjetiti imena starosjedioca i saznati adrese mogućih donatora, 
vijećnici će o tome izvijestiti župnika putem elektronske pošte, ili će mu 
prikupljene podatke proslijediti tajnica MO. 

 
 
 

AD 7 
 

Predsjednik i tajnica izvijestili su vijećnike o zaprimljenim pismenim i usmenim informacijama u 
tajništvu MO u periodu između 2 sjednice kako slijedi; 

- Vezano za upit Vijeća MO o mogućoj češćoj kontroli prekoračenja brzine vožnje u 
Ul. Šetalište XIII div. gosp. DarioTonković, djelatnik 3. policijske postaje, izvijestio 
nas je da postava kamera za snimanje za sada nije moguća zbog nedostatka 
sredstava i odobrena je samo na nekoliko lokacija u Rijeci, no svakako će se 
ubuduće u spomenutoj ulici vršiti češće kontrole od strane prometne policije. 

 
- Zaprimljena je zamolba g. Maura Sandalja J.P.Kamova 94 u kojoj se traži podizanje 

ogradnog zida u dužini  cca 20 m, u Ul J.P.Kamova 94-96, gdje je iz nepoznatih 
razloga isti davno prekinut, pa predstavlja opasnost za djecu.  
G. Leo Kurilić ( Rijeka promet d.d.) i tajnica MO izvršili su očevid, utvrdili da 
navedeno u zamolbi odgovara činjeničnom stanju, pa je g. Sandalj naknadno 
obaviješten od Rijeka prometa d.d. da će se spomenuti zid napraviti tijekom 2016. iz 
sredstava redovnog održavanja. 
 

- Vezano uz upit ovl. predstavnika zgrade Šetalište XIII divizije 112 o obnavljanju 
kioska na Plumbumu i navodno vraćanja u funkciju, zatražili smo najnoviju 
informaciju od Hrvatskih cesta d.o.o., kao vlasnika terena, jer će spomenuti kiosk 
prema našim posljednjim informacijama biti uklonjen zbog izgradnje rotora. 
Inspektor, g. Erik Karuza ( Hrv. ceste – Ispostava Rijeka) izvijestio nas je telefonom 
da ćemo dobiti pisane informacije, no za sada je poznato da se s rotorom kasni i da 
je njegova izgradnja u fazi ishođenja lokacijske dozvole. 
 

- U nekoliko navrata u našem mandatu zatražili smo informacije nadležnih službi po 
pitanju saniranja oštećenja kolnika u Ul. Pećine, te rekonstrukcije stubišta u Ul. 
J.P.Kamovoj 91 ispred poslovnog prostora „Brodokomerca“, jer smo ove probleme 
„naslijedili“ iz ranijih godina, iako su ih vijećnici iz prijašnjih nekoliko mandata 
pokušavali riješiti. Sve što smo poduzeli do sada bilo je bezuspješno, pa nam sada 
iz prepiske vođene nakon naših upita ( između djelatnika Rijeka  prometa d.d. – g. 
Elio Biasiol, Bojan Liker, Zdenko Nikšić, Leo Kurilić , Bučić Andrej  i Vitas Željko ( 
Direkcija ZKD) koju smo zaprimili 1. veljače 2016. nije u potpunosti jasno tko će, 
kada i na koji način riješiti ove višegodišnje probleme, izvijestio je g. Karabaić 
nazočne. Nakon kraće rasprave vijećnici su donijeli slijedeći  
Zaključak : 
Neophodno je čim prije organizirati zajednički sastanak vijećnika MO i 
predstavnika nadležnih, prethodno spomenutih službi i njihovih stručnih 
djelatnika u prostoru MO Pećine. Zbog točnog informiranja građana moramo 
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imati konkretne odgovore i informaciju o zaduženjima i rokovima izvršenja 
vezano za navedenu problematiku. Za organiziranje sastanka zaduženi su 
predsjednik i tajnica Vijeća MO. 

- informacije o financiranju programskih aktivnosti u 2016.g.kao i sve potrebne upute i 
materijale koji se na to odnose, vijećnici su zaprimili još u siječnju, pa ih je 
predsjednik ukratko podsjetio i obrazložio sadržaj, nakon čega su isti usvojeni od 
VMO. 

 

- Vijećnik g. Ante Alić predložio je, da se u dogovoru s O.Š. Pećine pokuša proširiti 
krug prijateljstva djece ,naših osmoškolaca sa djecom iz Austrije. Naime, 
višegodišnje prijateljstvo već se njeguje sa jednom školom u Sloveniji, pa se djeca 
posjećuju i druže ne samo u vrijeme karnevala. Nova prijateljstva npr. s djecom u 
Austriji, svakako bi pozitivno utjecala na razmjenu  kulturnih dobara, običaja i sl. s 
našim susjedima. U okviru svojih nadležnosti Vijeće MO pomagalo bi školi u 
njegovanju takvih dobrosusjedskih odnosa, zaključio je izlaganje. 
Zaključak: 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili  inicijativu g. Alića i zadužili predsjednika 
Vijeća da s ravnateljicom O.Š. Pećine raspravi o našem prijedlogu i 
mogućnostima realizacije 

 
Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima i 
zaključio sjednicu. 
   
 

Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


