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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-22/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka, 31.           svibanj  2016. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 
 15. SJEDNICE VMO PEĆINE  

 
 
 

15.sjednica VMO Pećine  održana je 31. svibnja 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  14.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. Programske aktivnosti Vijeća MO u lipnju : Dan MO Pećine 
2. Rebalans financijskog plana za 2016. 
3. Tekuća problematika 
4. Razno 
 

 
 
 

 
 
 

Dnevni red je  prihvaćen jednoglasno , bez primjedbi. 
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AD 1 
Predsjednik, g. Veljko Karabaić podsjetio je vijećnike da smo još početkom travnja planirali 
programsku aktivnost Azil – obilježavanje Svjetskog dana napuštenih životinja, no zbog izuzetno 
nepovoljnog vremena u nekoliko smo navrata odgađali ovu akciju. Sve pripreme su izvršene, pa 
gđa. Dubravka Travalja, koja vodi ovaj program predlaže da se ide s realizacijom u subotu 4. lipnja 
o čemu je već obaviještena i O.Š. Pećine čije ćemo dvorište koristiti od 11 do 14 sati. U slučaju 
nevremena, predviđeni program održati ćemo u istom terminu u prostoru MO Pećine o čemu će svi 
sudionici i građani biti pravovremeno obaviješteni.  
Obilježavanje Dana MO predvidjeli smo u lipnju i to prije praznika i blagdana, odnosno početka 
godišnjih odmora, rekao je predsjednik i predložio je da ovu programsku aktivnost održimo u 
četvrtak, 16. lipnja s početkom u 19:00 sati. Potrebne nabavke obaviti će predsjednik i tajnica, kao i 
konačni dogovor o prigodnom programu sa voditeljem maškarane grupe Lako ćemo, Urošem 
Dukićem. Isti dan u 18:00 sati sazvat ćemo i sjednicu Vijeća MO, koja bi bila ujedno i posljednja u 
ovom polugodištu,jer započinje sezona godišnjih odmora.   
 
Zaključak:  
 

 Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog da se Azil – obilježavanje dana 
napuštenih životinja održi u subotu 4. lipnja, a obilježavanje Dana MO i sjednica VMO 
u četvrtak 16. lipnja. 

AD 2 
      

Vijećnici su potom raspravljali o potrebi donošenja rebalansa Financijskog plana za 2016. 
godinu zbog promjene izvođača i načina plaćanja rashoda unutar programa Pusni utorak na 
Pećinama i Dana MO kao i nerealiziranih  donacija i poticaja na donacije u programu Pusni utorak 
na Pećinama koji bi se iskoristio u programu Dočeka Djeda Božićnjaka u iznosu od 2.000,00 kn i 
to na poziciji reprezentacije donacija 1.000,00 kn i poziciji reprezentacija poticaja na donacije 
1.000,00 kn. Sukladno navedenom i temeljem Zaključka sa 12. sjednice od 23. veljače 2016. VMO 
Pećine donijelo je  prijedlog Rebalansa  Financijskog plana za 2016. godinu. 
Unutar Financijskog plana MO Pećine za 2016. Godinu po pojedinim programskim 

aktivnostima preraspodijelit će se pozicije:  

PRO0955 (osobne i intelektualne  usluge) povećava se u iznosu 2.600,00 kn  

PRO0956 (ostale usluge) umanjuje se u iznosu  2.600,00 kn ,  

PRO0971 (reprezentacija) povećava se u iznosu  1.000,00 kn 

PRO0972 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja) umanjuje se u iznosu  1.000,00 kn 

Umanjuje se vrijednost programa Pusni utorak na Pećinama za 2.000,00 kn, a povećava se 

vrijednost programa Dočeka Djeda Božićnjaka za 2.000,00. Ukupno planirani iznos 

Financijskog plana MO Pećine za 2016. godinu ostaje nepromijenjen.  

 
Zaključak : 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans FP za 2016. godinu. 

    
 
AD 3 
Predsjednik, je izvijestio  vijećnike da smo zaprimili od Direkcije za mjesnu samoupravu i upravu 
putem E-pošte proslijeđeno pitanje gradskog vijećnika Tea Božanića namijenjeno Gradskom 
vijeću, odnosno Gradonačelniku u kome je između ostalog zatražena informacija o statusu 
rukometnog igrališta u Ul. Šetalište XIII divizije, budući da djeca na području MO Pećine nemaju 
niti jedno uređeno sportsko igralište. Napomenuo je da pitanje nije namijenjeno Vijeću na 
očitovanje, a čak i da jest, mi o sadašnjem statusu rukometnog igrališta nemamo nikakve 
informacije.  
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Zaključak: 

 Vijećnici su zaključili da ne mogu dati nikakvo očitovanje, budući im je poznata samo 
već više godina stara informacija prema kojoj se vodi sudski spor po pitanju  
vlasničkih odnosa vezano za spomenuto rukometno igralište.  

 
 
AD 3 /1    
Gđa. Jelka Hrešić, J.Polića Kamova kbr.15 u ime suvlasnika zgrade zatražila je intervenciju Vijeća 
MO uz priloženu odbijenicu OGU za komunalni sustav,vezano za sječu koprivića u drvoredu ispred 
spomenute zgrade. Prije današnje sjednice Vijeća zatražili smo detaljnije obrazloženje za ovakav 
postupak i zaprimili gotovo istovjetan odgovor OGU za komunalnu djelatnost u kome se navodi da 
je sve učinjeno u skladu s pravilima struke i postojećim zakonskim propisima, izvijestio je 
predsjednik vijećnike, koji su nakon kraće rasprave zaključili slijedeće, 
   
Zaključak: 

 U prkos tome što se zalažemo za očuvanje zelenila na Pećinama, posebice starog i 
jednog od najljepših drvoreda u gradu, moramo uvažavati mišljenje struke, kao i 
postojeće zakonske propise vezano za sigurnost prometa, o čemu će tajnica 
izvijestiti gđu. Hrešić 
                                                                                                     

AD 4 
 
G. Karabaić, podsjetio je vijećnike da  nemamo odgovore na više upita po pitanju statusa 
dugogodišnjih neriješenih problema na terenu MO, od kojih se najčešće spominju slijedeći : 
- Uklanjanje dijela stepeništa na nogostupu u Ul. J.Polića Kamovoj 91 ( poslovni prostor 
Brodokomerca) 
- Postavljanje stupića – prepreka za parkiranje vozila u Ul. Šetalište XIII div. od okretišta linije 1 –
Plumbum do kbr. 118, odnosno odvojka za uključivanje u promet iz ulice Pećine. 
- Nedostatak nogostupa u dužini cca 20 m u Ul. J.P. Kamova kod kbr.39 (stalna opasnost za 
pješake). 
Zaključak: 

 Tajnica MO zadužena je da ponovo zatraži najnovije informacije od nadležnih 
gradskih službi. 

 
 
Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima na  
odazivu i zaključio sjednicu 
 
Sjednica je završila u 19:45 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri  (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


