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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-22/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka, 28.           travanj  2016. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 
 14. SJEDNICE VMO PEĆINE  

 
 
 

14.sjednica VMO Pećine  održana je 28. travnja 2016. (četvrtak) 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  13.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. Prijedlog  PRIORITETA – manjih komunalnih akcija za 2017.g.  
2. Izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti : „ Veseli Uskrs na Pećinama“  
3. Izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti: „Oslobođenje Sušaka – Pećina“ 
4. Predstojeće aktivnosti u svibnju 2016.  
5. Razno 

 
 
 
 

Dnevni red je  prihvaćen jednoglasno , bez primjedbi. 
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AD 1 
Predsjednik, g. Veljko Karabaić izvijestio je vijećnike da se na poziv građanima za dostavu 
prijedloga za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture za 2017.g. (manji komunalni 
zahvati) u predviđenom periodu od 1. do 22. travnja odazvalo ukupno 9 građana, koji su dostavili 
po jedan ili više prijedloga, pa tako imamo ukupno 18 prijedloga. Prijedlozi su zaprimani putem E-
maila, ili dostavljani osobno od građana u tajništvo MO. Tajnica je sve ove građane izvijestila o 
tome da će se njihovi prijedlozi razmotriti na sjednici Vijeća MO, te da ćemo ih na jesen kada 
primimo izvješće nadležnih službi o tome što je moguće realizirati prema zadanim kriterijima i 
sredstvima osiguranim za prioritete Vijeća MO Pećine (cca 130.000,00 Kn) obavijestiti  o  svemu. 
Vijećnici su  potom razmotrili sve prispjele prijedloge i zaključili da se uz ovih 18, pridoda i prijedlog 
Vijeća MO , prema već ranije upućenoj zamolbi građana za postavu 1 rasvjetnog tijela na plaži za 
pse na Brajdici; 
Zaključak:  
 

 Tajnica će prema propisanoj proceduri pripremiti i proslijediti nadležnim službama 
svih 19  prijedloga o kojima se raspravljalo na sjednici Vijeća MO. 
 

AD 2 
Zamjenica predsjednika g. Dubravka Travalja informirala je vijećnike o uspješno provedenoj 
programskoj aktivnosti „Veseli Uskrs na Pećinama“, uz napomenu da je prije otvaranja izložbe 
dječjih uradaka, te primanja djece i gostiju 23. ožujka, održana dječja radionica s djecom vrtićkog, 
odnosno predškolskog uzrasta, dok će se druga „na otvorenom“ također pod vodstvom naše 
dugogodišnje volonterke Koraljke Boršić a predviđena za osmoškolce, održati kada vremenske 
prilike to dopuste. Osigurali smo sav potreban materijal za obje radionice, te smo u okviru 
predviđenog financijskog plana izvršili sve nabavke potrebne za realizaciju spomenutog programa.   
 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti 
„Veseli Uskrs na Pećinama“ 
  

AD 3 
Predsjednik, je informirao vijećnike da je programska aktivnost „Obilježavanje oslobođenja Sušaka 
– Pećina“ u suradnji s Podružnicom ABA Pećine i O.Š. Pećine“ održana 25. travnja. Nakon 
prigodnog programa učenika O.Š. Pećine, delegacija sastavljena od članova vijeća MO, PABA 
Pećine , učenika O.Š. i ostalih građana Pećina položila je vijence na 3 spomen obilježja na terenu 
našeg MO, nakon čega su svi gosti pozvani na zajedničko druženje u prostorijama MO. Ovaj je 
program također uspješno realiziran u okvirima našeg financijskog plana. 
 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o provedenoj programskoj  aktivnosti    
„Obilježavanje oslobođenja Sušaka- Pećina“ 

 
 
AD 4    
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AD 4    
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike o učestalim prigovorima stanara Ul. Šetalište XIII divizije na 
ugroženost pješaka zbog prekoračenja dozvoljenih brzina vožnje, odnosno nepoštivanja 
saobraćajnih znakova od strane vozača duž spomenute ulice. Građani zahtijevaju češće kontrole 
prometne policije, ili postavu kamera- mjerača brzina. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su zaključili, da je neophodno o ovom problemu izvijestiti saobraćajnu 
policiju i zatražiti informaciju o mogućnosti rješavanja istog (zadužena tajnica VMO). 
 

AD 4/1   
 
Između dvije sjednice, zaprimili smo prijavu ovl. osobe zgrade Šetalište XIII div. 112 , o radovima – 
uređenju kioska na Plumbumu i nezakonitom priključivanju na septičku jamu, koja se nalazi na 
okućnici spomenute zgrade, izvijestio je predsjednik nazočne vijećnike. Kako mi posljednju 
informaciju o svemu imamo još iz travnja, ( na zajedničkom sastanku gđa. Miličević izvijestila nas 
je da se oko tog kioska već duže vodi sudski spor na trgovačkom sudu) kao i neslužbenu 
informaciju da će taj kiosk biti uklonjen prilikom izgradnje rotora, nije logično da se kiosk ponovo 
nakon više godina stavlja u funkciju, ako će se kroz koji dan uklanjati. Nakon kraće rasprave 
vijećnici su zaključili slijedeće; 
 
Zaključak: 

 Tajnica je zadužena da zatraži najnovije informacije od Hrvatskih cesta d.o.o. na 
čijem se terenu nalazi predmetni kiosk. 

 
Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima na 
njihovom odazivu i zalaganju u realizaciji programa VMO u 2015.g., zaželio svima sretan Božić i 
Novu godinu, te zaključio službeni dio sjednice uz poziv vijećnicima da nastave  blagdansko 
druženje sa vijećnicima iz prethodnog saziva Vijeća, koje smo već tradicionalno pozvali koncem 
godine u goste, na zdravicu u  prostoru MO Pećine. 
 
Sjednica je završila u 18:40 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri  (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


